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ЧАСТ А
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА
Раздел І
Идентификационни данни и параметри
1.1. Вид на строежа:

Жилищна сграда

1.2. Предназначение на строежа: Студентско общежитие
1.3. Категория на строежа:

Трета категория, буква „в“, съгласно чл.6,
ал.3, т.6 от Наредба №1/2003 год. за
номенклатурата на видовете строежи

1.4. Идентификатор на строежа: Няма кадастрална карта
Когато липсва кадастрална карта:
местност:
квартал:
парцел:

“Студентски град“
кв.39
УПИ II-за ЖС

1.5. Адрес на строежа:

Гр. София, СО Район „Студентски“,
УПИ II-за ЖС, кв.39, м. „Студентски град“

административен адрес:

гр. София, р-н „Студентски“, кв.“Студентски
град”, Студентско общежитие бл.29

1.6. Година на построяване:

1988г.

1.7. Вид собственост:

Частна държавна собственост
Акт за частна държавна собственост
№ 01203 от 25.09.1998 г.

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на
експлоатацията, година на извършване.
1.8.1. Вид на промените:
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване,
основен ремонт, промяна на предназначението)
През 2011г. e направено преустройство и смяна на предназначението на 7 броя
„Обща дневна“, разположени от втори до осми етаж и „Репетиционна” на първи
етаж в “Туристически спални с рецепция и кухненски бокс“. Преустроените
помещения се намират между ос 11 и ос 13, и ос Ж и ос И от първи до осми
етаж включително, и между ос 8 и ос 9, и ос В и ос Е на първи етаж. Не се
правят промени на фасадите. При преустройството на всеки етаж се затваря
отвор 120/200см в стената по ос 12 и се пробива отвор за врата 90/200см в
стената към коридора по ос Ж, като се оформят две отделни помещения. Във
всяко от новите помещения се изгражда нов санитарен възел. На първи етаж
Юни 2017 г.

стр. 1 от 37

Технически паспорт на строеж:
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК №29,
в УПИ II-за ЖС, кв.39, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр.София“

помещението между ос 11 и ос 12 е предназначено за кухненски бокс с
трапезария, а помещението между ос 8 и ос 9 за рецепция. В сутерена се
монтира допълнително един бойлер 300л и ново ел табло предназначени да
обслужват новите стаи.
1.8.2. Вид на промените:
(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт
съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 ЗУТ)
1.8.2.1. През годините са извършвани ремонти на части от сградата включващи:
- през 2012г. е сменена старата абонатна станция със съвременна. Във
всички апартаменти са монтирани водомери за отчитане на разхода на
топла и студена вода. За всеки апартамент е монтиран контролен
електромер. Подменени са вертикалните водопроводни щрангове.
- през 2016г. е положен един пласт нова битумна хидроизолация с
посипка по цялата площ на покрива. Положена е върху старата
хидроизолация. През годините от построяването на блока са правени
частични ремонти на хидроизолацията, както и цялостно полагане на
нова хидроизолация върху съществуващата.
- през 2014г. е извършен ремонт на етаж 8 (последния етаж). Ремонта
включва подмяна на старата дървена дограмата в стаите с PVC
дограма. Монтаж на нови подови и стенни плочки в баните. Ново
санитарно оборудване. Нови подови настилки от ламиниран паркет и
гранитогрес в стаите и кухненските боксове. Боядисване на стени и
тавани. Подмяна на старите вътрешни врати с нови алуминиеви врати.
Подмяна на осветителни тела.
- северната фасада е топлоизолирана с 3см EPS и е измазана и
боядисана.
- през 2007г. е правен ремонт на коридорите по всички етажи (без
сутерена). Върху съществуващата подова мозайка е направена
изравнителна замазка и са залепени гранитогресни плочи. Боядисани са
стените и таваните. Не e правен ремонт в стълбищната клетка.
- правени са частични ремонти на фуги между фасадните панели.
1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени:
Год.

Част

Фаза Обект

2011

Архитектурна, ТП
Конструктивна,
ЕЛ, ОВ, ВК,
Пожарна
безопасност,
Енергийна
ефективност

Преустройство и смяна на предназначение на 7
броя „Обща дневна“, разположени от втори до
осми етаж и „Репетиционна“ на пълви етаж в
Студентско общежитие №29 (стара номерация
блок №13) Студентски град-София в
ТУРИСТИЧЕСКИ СПАЛНИ, РЕЦЕПЦИЯ И
КУХНЕНСКИ БОКС С ТРАПЕЗАРИЯ.

1.9. Опис на наличните документи:
1.9.1. Инвестиционен проект:
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Забележка: По времето когато е правен инвестиционния проект блоковете в
Студентски град са имали различна номерация. Старата номерация на бл.29 е
била бл.13. Инвестиционните проекти не са напълно запазени, има липсващи
чертежи и страници от проектите.
Год.

Част

Фаза Обект

1988

Архитектурна

РП

Паркинг към блок 13, кв.1-Студентски
общежития „Христо Ботев“

1988

Вертикална
планировка

РП

Жил.блок 13, кв.1-Студентски общежития
„Христо Ботев“

1988

Паркоустройство

РП

Бл. 13, кв.1-Студентски град „Христо Ботев“

1988

ЕЛ

РП

Студентско общежитие бл. 13, кв.1Студентски град „Хр. Ботев“
Подобект: Парково осветление

1988

Машиннотехнологична

РП

Жил.блок 13, кв.1-Студентски общежития
„Христо Ботев“
Подобект: Топлозахранване и абонатна
станция

1988

Вертикална
планировка

РП

Паркинг към блок 13, кв.1-Студентски
общежития „Христо Ботев“

1988

Конструктивна

РП

Студентски град, кв.№1, бл.№13
Подобект: Реконструкция на съществуващ
топлопровод

1988

ПСД-АС (Проектна- РП
сметна
документация)

Студентско общежитие бл. 13, кв.1Студентски град „Хр. Ботев“

1988

ДПСД-АС
(Допълнителна
проектна-сметна
документация)

Студентско общежитие бл. 13, кв.1Студентски град „Хр. Ботев“

1988

ПСД-АС (Проектна- РП
сметна
документация)
1.9.2.
1.9.3.

Год.

Част

РП

Общежитие за студентски блок 13, кв.1,
Студентски град „Хр. Ботев“

Разрешение за строеж: няма запазено
Преработка на инвестиционния проект:
Фаза Обект

Жил.блок 13, кв.1-Студентски общежития
„Христо Ботев“
1.9.4. Екзекутивна документация: няма
1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ: няма
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ: няма
1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация:
няма запазено.
1988

Паркоустройство РП
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1.9.8. Удостоверение за търпимост: няма
1.9.9. Акт за частна държавна собственост № 01203 от 25.09.1998 г.
1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:
няма
*Забележка: всички архивни документи са налични в техническия архив на
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Раздел ІІ
Основни обемно-планировъчни и функционални показатели
2.1. Сграда
2.1.1 Площи:
Забележка: Площите са измерени от съществуващите архивни чертежи
застроена площ:
860 кв.м.
разгъната застроена площ (надземна): 6320 кв.м.
разгъната застроена площ вкл. сутерен: 7100 кв.м.
2.1.2 Обеми:
застроен обем:
20660 куб.м.
2.1.3 Височина: 24,50 м



Брой етажи:
осем надземни етажа (от първи до осми етаж)
един подземен етаж (сутерен)

2.1.4 Инсталационна и технологична осигуреност:
Съществуващи сградни инсталации:
 вътрешни сградни инсталации - кабели НН, осветителна и силова
инсталации;
 инсталация за пожароизвестяване;
 водопроводна инсталация за водоснабдяване с топла и студен вода по
етажите;
 смесена канализация за битови и дъждовни отпадни води;
 централна водна отоплителна инсталация;
Съществуващи сградни инсталационни присъединителни отклонения
отклонения:
 подземно сградно отклонение НН;
 подземно сградно водопроводно отклонение от ПЕВП ф63 тръби;
 подземно сградно канализационно отклонение от Кф200 тръби;
 подземно сградно отклонение към градската мрежа на ТЕЦ;
2.2. Съоръжения на техническата инфраструктура
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2.2.1. Електрическо захранване
Ел. захранването на страна НН е с кабел НН тип СВТ 4х185мм2 от
съществуваща кабелна разпределителна касета (РК), разположена на
фасадата на сградата. РК е захранена директно от ТП. От РК до главно
разпределителнммо ел.табло (ГРТ) кабела е положен в подземно в тръби. През
основите на сградата кабела е изтеглен в метална тръба. ГРТ е монтирано в
самостоятелно помещение в сутерена на сградата и представлява метален
шкаф върху фундамент със заключваема врата. В ГРТ са монтирани главните
прекъсвачи за етажни разпределителни ел.табла, табла за асансьори и табло
за абонатна и сутерени. На всеки етаж в двата коридора има монтирано по
едно разпредлително ел.табло (ЕЕТ), в което са инсталирани контролни
електромери и винтови защитни предпазители за всеки апартамент.
Ел.захранването на ЕЕТ се осъществява от ГРТ по радиална схема с кабели
тип СВТ4х16мм2, положени в ПВЦ тръби под мазилки. ЕЕТ са занулени. От
ЕЕТ до всяко апартаменто табло са положени проводници тип ПВ2х6мм2 в
ПВЦ тръба. В апартаментите са монтирани типови апартаментни ел.табла с
автоматини предпазители. Ел.инсталацията в апартаментите е изпълнена
съгласно ПУЕУ-1968г, противопожарни строително-техничеси норми -1966 и
1976г. Ел. инсталацията е изпълнена с проводник ПВ в ПВЦ тръби или
проводник ПВВМ под мазилка. За осветление – проводник ПВ2х1,5мм2,
отколнения с 2х1,0мм2 или 3х1,0мм2. Силовата ел.инсталция е с проводник
ПВ2х2,5мм2. В стълбищните клетки, коридорите на етажите и сутерена
осветлението е ремонтирано и е изпълнено с лум.осветители тип 1х36W с
дроселна схема (КПРА), като управлението е централно от помещението на
охраната. Изпълнени са следните видове електроинсталации – осветителна,
силова, занулителна, звънчева. Няма мълниезащитна и заземителна
инсталация на сградата. От помещение на ГРТ от ново ел.табло с монтиран
контролен електромер се захранват приспособените помещения на всеки етаж
с индекси А, Б, В и т.н., като до всяко едно помещение е положена отделна
захранваща линия с кабел СВТ4х6мм2.
Меренето на консумираната ел.енергия се осъществява, чрез
електромерно ел.табло монтирано преди ГРТ. Схемата на заземяване e тип
TN-C, т.е. с обединени нулев (N) и защитен (PE) проводници в общ (PEN).
Отоплението и обезпечаването с топла вода е централно към
топлофикационното дружество, като в сутерена на сградата има изградена
абонатна станция.
Категорията по осигуреност на ел. захранването на сградата е трета. По
отношение на ел. оборудването обекта е от групата с нормална пожарна
опасност, съгласно чл. 237 от Наредба Iз-1971г/29.10.2009г. Ел. захранване на
обекта – трифазно напрежение 380V/50Hz, няма данни за eлектрическата
мощност на обекта.
2.2.2. ВиК инсталации
Сградата е водоснабдена с вода за питейни и противопожарни нужди от
съществуващ уличен водопровод. Сградното водопроводно отклонение е от
ПЕВП ф63 тръби. При влизане на СВО в сутерена на сградата е монтиран
сграден водомерен възел 2“ с филтър, водомер ф50, ОК 2“, СК 2“ с изпразнител
и след това водопроводна мрежа за студена вода от стоманени поцинковани
тръби 2“ до ПК2“, които са разположени по един на всеки етаж. В сутерена има
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абонатна станция със скоростен пластинчат топлообменник за получаване на
топла вада. В абонатната станция има циркулационна помпа преди
топлообменника за битовото горещо водоснабдяване. Водопроводнат мрежа е
подменена с РР тръби и части, с изолация за намаляване загубите на топлина
и конденз. Водопроводната мрежа е с долно разпределение, за студена, топла
и циркулационна вода. Вертикалните клонове са от РР тръби и части , но без
топлаизолация. В някои от санитарните възли е направена подмяна на
водопроводната инсталация с РР тръби и части. Водопроводната инсталация е
в добро състояние и не се нуждае от подмяна. Необходимо е само да се
направи частична изолация на неизолираните участъци от мрежата.
Канализационната и водосточна инсталации в сградата са от РVС тръби и
фасонни части и са в добро състояние. В сутерена хоризонталната
канализация събира битовите и дъждовни отпадни води от плоския покрив и
под пода се отваждат със СКО ф200 в уличен канал. Правен е ремонт и
подмяна на СКО и в момента то функционира без аварии. На плоския покрив е
полагана нова хидроизолация при което са отстранени решетките на
воронките. На всички вентилационни участъци от канализационните
вертикални клонове, които излизат над покрива липсват шапки и РVС тръбите
са твърде къси и почти всички са счупени.
2.2.3. Топлоснабдителна инсталация
Топлозахранването на сградата се осъществява чрез АС, монтирана в
помещение в сутерена на сградата.
2.2.4 Сервитути
2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и
предназначението на строежа - няма.

Раздел ІІІ
Основни технически характеристики
3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към сградите:
3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията
Строителна система
В конструктивно отношение, сградата е изпълнена по единна система за
едропанелни жилищни сгради. По вид на конструкцията тя е отворена,
скелетно-панелна. По метод на изграждане тя е сглобяема. Използвани са
елементи от системата Бс-69-Сф-УД-83. Цитираната система предствлява
усъвършенствана и допълнена системата Бс-69-Сф, като към номенклатурата
на елементите са добавени и каталози за детски градини и общежития, които
напълно заменят иползваната допреди 1983-та година строителна система за
общежития – Ос-68-Гл.
Сградата е изпълнена с две централни, надлъжни носещи стени (от
двете страни на коридора) и множество напречни носещи стени, разположени
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перпендикулярно на тях, между жилищните помещения. Връзката между
стените е изпълнена чрез заварки и замонолитване на закладните части на
сглобяемите елементи. Носещите вътрешни напречни и надлъжни панели са с
дебелина 14cm, изпълнени са от обикновен бетон, Б20. Фасадните носещи
стенни панели (разположени по неостъклената част на помещенията) са с
дебелина 26cm., изпълнени от керамзитобетон, марка 10. Фасадните панели
разположени по остъклената част на помещенията не изпълняват носещи
функции. Окачени са на фасадни гредички, с размери 25/40cm, които носят и
кръстосано армираните подови панели. Неносещите фасадни панели са
изпълнени от керамзитоперлитобетон марка 7.5 и са с обща дебелина 20cm.
Част от вътрешните преградни стени в помещенията са с дебелина 6.0cm. Те
също нямат носещи функции, но представляват разпределителни стенни
панели, част от номенклатурата на системата, изпълнени от бетон Б20.
Стълбището на сградата е двураменно, с междинна площадка.
Стълбищните рамена и площадки, както и всички елементи на покривната
конструкция са изпълнени от обикновен, стоманобетон. Етажната височина на
надземните етажи е 2.80m, на сутерена – 2.68m.
Етажните подови конструкции са сглобяеми панели, предимно тристанно
подпрени, с дебелина 14cm. Панелите на една етажна плоча се съединяват
посредством заваряване на съединителните им части и забетониране помежду
им така, че да образуват корава хоризонтална диафрагма, която да разпредели
етажната хоризонтална сила от действащите върху сградата хоризонтални
въздействия.
Балконските парапети са стоманобетонни тела, също част от
номенклатурата на строителната система.
Покривът е студен, вентилируем, двоен, състоящ се от:
- тавански панели с топлоизолация над тях, стъпваща върху вертикалните
стенни панели;
- покривни панели с хидроизолация над тях, стъпващи върху покривни
рамки и корнизни елементи в двете направления.
Хидроизолацията е листова на битумна основа. Подпокривното
пространство между двете плочи е неизползваемо с височина около 1.20m.
Отводняването е вътрешно.
Всички сглобяеми елементи са изпълнявани в заводски условия, при
контрол на качеството, за което свидетелстват и измерените им якостни
показатели.
Нулевия цикъл на сградата е с монолитно изпълнение. Дебелината на
външните сутеренни стени е 30cm, а на вътрешните – 20cm.
Етажни височини
Използваните конструктивни етажни височини са както следва:
Сутерен – 2.68m
От първи до осми етаж – 2.80m
Студен покрив – 1.20m
Машинно помещение на покрива – 2.76m
Геоложки и теренни условия
Теренът, на който е изградена сградата, е равнинен. Не бяха открити
документи съдържащи данни от извършени инженерно-геоложки проучвания.
Не са запазени чертежи или други архивни документи, изясняващи
фундирането на сградата и съответно не е известно допустимото почвено
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напрежение в земната основа, използвано при определяне размерите на
фундаментите. Не са известни, и по време на обследването не са правени
проучвания за установяване на почвените разновидности, изграждащи земната
основа, както и хидрогеоложките обстоятелства на строителната площадка.
Фундиране
Фундирането на сградата, по всяка вероятност, е решено с ивични
фундаменти под стените, съгласно указанията за проектиране на едропанелни
жилищни сгради с височина до 8 етажа. Не са извършвани разкрития за
дебелината на ивиците. Фундаментните ивици са армирани с долна
армировъчна мрежа. Елементите ивичен фундамент/стена са изчислявани като
греда на еластична основа.
Сутеренните стени до кота +/-0.00 са стоманобетонни, разположени
непосредствено под носещите сглобяеми стоманобетонни стени от типовото
етажно разпределение. Дебелината на външните сутеренни стени е 30cm, а на
вътрешните – 20cm. По правило, в армировката на сутеренните стени са
заложени и вбетонирани, съгласно специален детайл, стоманени връзки (куки),
служещи за изпълнение на съединенията с лежащите върху тях стенни панели
от първия етаж.
Бетоновата настилка е от бетон М150, дебела е 10см и е армирана с
долна мрежа ф5 през 20см, в двете посоки.
За обособяване на част от помещенията в сутерена, са изпълнени
преградни стени от единични тухли.
Вертикални носещи елементи
Елементите на сградата, поемащи вертикални натоварвания, са система
от стоманобетонни стенни панели с дебелина 14cm(вътрешни панели) и
26cm(външни панели), както е показано на приложената конструктивна схема.
Стените са разположени в две взаимноперпендикулярни направления. Като
общ принцип се забелязва ориентиране на късата страна на помещенията по
фасадите, където са разположени и остъкляванията. Носещите стени са
разположени надлъжно от двете страни на помещенията или иначе казано перпендикулярно на фасадите. Асансьорната клетка и стъбището на всяка от
секциите е разположена централно, в план на етажното ниво на съответната
секция. По-подробно това се вижда на приложените конструктивни схеми.
Надлъжните и напречните стени са прекъснати на места от отвори за врати,
като зоните над вратите са също част от стоманобетонните стенни панели и в
този смисъл имат носещи функции. Разпределението на носещите
стоманобетонни стени и на отворите в тях е еднакво в план при надземните
етажи.
Етажни подови конструкции
Етажните подови конструкции на сградата са изпълнени от монтажни
стоманобетонни подови панели с дебелина 14см. Използвани са елементи с
различни типоразмери, като общия принцип е, че всички те имат подпорно
разстояние 360см, равно на това между две съседни напречни оси/вертикални
носещи конструкции. По продължение на напречните оси, за покриване на
цялата ширина на сградата са реализирани няколко различни схеми - с два
панела, с три панела и т.н. При стълбището, аналогично, широчината на
напречното междуосие се премоства от подовите панели на стълбищните
площадки, а върху тях, от своя страна лягат панелите на стълбищните рамена.
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Връзките между отделните стенни и подови елементи е осъществена в
специално конструирани зони,
в съответствие с характерните за
номенклатурата детайли, посредством заварки между чакащи стоманени части,
разположени обикновено в ниши в бетонните елементи, където след
последващо замонолитване на възела са образувани бетонови дюбели.
Схемата и използваните типоразмери подови елементи е еднаква за
всички нива на сградата.
Покривна конструкция
Покривa над последнoтo етажнo нивo на сградата, е плосък, студен.
Покривните слоеве – бетон за наклон, хидроизолация и т.н. са положени върху
равна стоманобетонна плоча над вентилируемо подпокривно пространство с
височина около 1.20m.
Противосеизмична конструкция
С оглед на годината на проектиране на сградата – края на 1987-ма
година, по презумпция в нея са заложени елементи, отговарящи на по-стари
изисквания за противосеизмично осигуряване на сградите. Сградата обаче е
проектирана след влизане в сила на „Норми за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони” от 1987-ма година, като определените
съгласно този правилник, сеизмични сили не се различават от тези определени
по актуалните нормативни документи, както подробно е разписано по-долу.
Различията са по отношение на начина на конструиране на елементите и
минималните якостни характеристики на използваните материали, което обаче
не предполага значителни различия в носимоспособността на елементите.
Сградата
притежава
значителна
пространствена
коравина
и
носимоспособност за поемане на хоризонтални въздействия, в това число и
сеизмични, благодарение на характера на носещата си конструкция. Тя
представлява единна клетъчна, пространствена структура, образувана от
елементи със значителна линейна коравина и носимоспособност на срязване
(стени), разположени в две взаимно перпендикулярни направления. Такава
структура се характеризира с пространственото взаимодействие между
елементите си при съпротивление срещу хоризонтално въздействие, което
намалява деформируемостта и, макар последната до голяма степен да е
функция на вида и качеството на изпълнение на връзките между елементите.
Големия брой стоманобетонни елементи - стени с голяма дължина, както
и разположението на тези елементи в две взаимноперпендикулярни
направления, определят доброто поведение на сградата при такъв вид
въздействия. Допълнителен благоприятен фактор при съпротивлението на
сградата на сеизмични въздействия, е наличието на хоризонтални елементи,
изпълняващи ролята на диафрагми (практически недеформируеми в равнината
си стоманобетонни плочи) на всяко етажно ниво, обединяващи за съвместна
работа всички вертикални противосеизмични елементи. Сградата има
неизменяща се по височина форма в план, близка до правоъгълната.
Местоположението на вертикалните носещи елементи също не се променя във
височина на сградата. Поради това тя може да се класифицира като регулярна
в план и височина, което е допълнителен благоприятен фактор по отношение
на противосеизмичното ѝ поведение.
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа
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По времето, когато сградата е проектирана (1987-ма година) влизат в
сила „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от
1987-ма година. Съгласно този нормативен документ, град София попада в
сеизмичен район с IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие.
По отношение на оценката за сеизмична осигуреност на сградата, по
критериите на „Наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година, може да бъде казано следното: От
момента на построяването си до момента на огледа, сградата е била
неколкократно подложена на слаби сеизмични въздействия (под VII-ма степен
по скалата MSK), както и на едно по-силно такова – земетресението от
22.05.2012г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като VII-ма
степен по скалата MSK. Няма данни то да е предизвикало разрушения,
пукнатини или други дефекти по носещи конструктивни елементи на сградата.
Сградата е изпълнявана по одобрени проекти, при изготвянето на които са
спазени действащите към онзи момент нормативни документи, актуални и в
момента на въвеждането ѝ в експлоатация. Поради изброеното по-горе, за
сградата може да се даде положителна оценка на сеизмичната ѝ осигуреност
тъй като изискванията на Чл.6, (2) от „Наредба No -02-20-2 за проектиране на
сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година са
удовлетворени. По отношение на изискванията (за методиката за определяне
на сеизмичните сили, оразмеряването и конструирането на антисеизмичните
конструкции) заложени в Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година и по смисъла на ал.1,3 от
допълнителните разпоредби към нея, сградата е "осигурена", тъй като е
проектирана и изпълнена съгласно правилника от 1987-ма година.
Съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони” от 1987-ма
година, град София попада в сеизмичен район с интензивност на
въздействието IX-та степен по МСК. Изчислителните сеизмични сили, съгласно
същия документ, се определят по формулата:
Eik = C . R . Kc . βi . ηк . Qк

където:

C = 1.0 коефициент на значимост (жилищни сгради с 20 и по-малко
етажи);
R = 0,25 - коефициент на реагиране за безскелетни, едропанелни
жилищни сгради,
Kс = 0.270 – сеизмичен коефициент, представляващ отношението на
приетото за всяка сеизмична степен изчислително ускорение на почвата към
земното ускорение;
0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви
от II-ра група);
Т - период на собствени трептения;
ηк – коефициент на формата на трептенето;
Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:
Е11 = 1 . 0,25 . 0,27.β1.η11.Q1 = 1 . 0,25 . 0,27.η11.Q1.1.2/T1 = 0,081.η11.Q1/T1;
Е12 = 1 . 0,25 . 0,27.β2.η12.Q2 = 1 . 0,25 . 0,27.η12.Q2.1.2/T2 = 0,081.η12.Q2/T2;
Е13 = 1 . 0,25 . 0,27.β3.η13.Q3 = 1 . 0,25 . 0,27.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,081.η13. Q3/T3 и
т.н.
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Според наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година, град София попада в сеизмичен район
също с IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие по скалата
МSK. Kонструкциите следва да бъдат оразмерени за поемане на сеизмични
сили, чиито изчислителни стойности се определят по формулата:
Eik = C. R . Kс . βi . ηiк . Qк

където:

C = 1,00 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от II-ри клас по
значимост на строежите (III - та категория съгл. Чл.137, ал.1, т.3, буква в) от
ЗУТ, сгради до 10 етажа);
R = 0,25 – коефициент на реагиране, за сгради изпълнени по система за
ЕПЖС, като стойността се отнася за съществуващи строежи;
0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви
група С);
ηiк - коеф. на разпределение на динамичното натоварване;
Kс = 0,27 - коефициент на сеизмичност, за зона с IX-та степен на
интензивност (гр.София);
Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:
Е11 = 1 . 0,25 . 0,27.β1.η11.Q1 = 1 . 0,25 . 0,27.η11.Q1.1.2/T1 = 0,081.η11.Q1/T1;
Е12 = 1 . 0,25 . 0,27.β2.η12.Q2 = 1 . 0,25 . 0,27.η12.Q2.1.2/T2 = 0,081.η12.Q2/T2;
Е13 = 1 . 0,25 . 0,27.β3.η13.Q3 = 1 . 0,25 . 0,27.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,081.η13. Q3/T3 и
т.н.
Усилията получени съгласно действащите към момента нормативни документи
не се различават от тези, с които следва да е работено по време на
проектирането на сградата, а именно съгласно правилника от 1987-ма година.
В актуалния нормативен документ има допълнителни конструктивни
изисквания, към елементите, поемащи сеизмични въздействия, които по
презумпция не са спазени, без обаче това да е от съществено значение за
сеизмичната сигурност на сградата като цяло.
Натоварвания за сградата
Предвид годината на проектиране, за сградата са прилагани действащите
към онзи момент „Изчисляване на строителните конструкции и земната основа”
от 1964-та година. В приложената по-долу таблица е направена съпоставка
между натоварванията от правилника от 1964-та година (нормативни
стойности) и „Наредба 3 за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година
(нормативни стойности).
Натоварвания и
въздействия върху
конструкцията на
сградата
Собствено тегло на
материалите
Помещения за
живеене или
обитаване

Юни 2017 г.

1964-та г.

1,50 kN/m2

Коеф.
на
натовар
ване
1.10/1,3
0
1.40

2005-та г.

1,50 kN/m2
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Стълбища в жилищни
сгради
Балкони в жилищни
сгради
Неизползваеми
тавански помещения
Натоварване от
вятър за гр. София
Натоварване от сняг
за гр. София

3,00 kN/m2

1.30

3,00 kN/m2

1,30

4,00 kN/m2

1.30

3,00 kN/m2

1,30

0,50 kN/m2

1.40

0,50 kN/m2

1,30

0,55 kN/m2

1.20

0,43 kN/m2

1,40

0,70 kN/m2

1.40

1,00 kN/m2

1,40

Непроменено
Намалено с
25%
Намалено
със 7%
Намалено с
10,5%
Завишено с
42%

От таблицата се вижда, че в актуалната към настоящия момент наредба и
тази действала по време на проектирането на сградата са заложени близки по
стойност натоварвания, като крайните изчислителни стойности дори са пониски към днешна дата. Нормативните стойности на обемните тегла на
материалите са непроменени. Различават се само коефициентите за сигурност
с които се работи. Общия изчислителен товар за етажно ниво съгласно
актуалните норми не е завишен с повече от 5% в сравнение с натоварването
заложено при първоначалното проектиране на сградата. Фактът, че сградата е
била експлоатирана съгласно настоящото си предназначение в продължение
на дълъг период от време без наличие на дефекти по носещата ѝ конструкция
и в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, също дава
основания да се смята, че усилията в елементите могат да бъдат надеждно
поети с наличната им носимоспособност.
Норми за проектиране на бетонни конструкции
По отношение на стоманобетонната си конструкция, сградата
е
проектирана съгласно „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции” от 1967-ма година. Може да се счита, че заложените в него
изисквания са спазени, тъй като конструкцията на сградата е изпълнена и
въведена в експлоатация, съгласно одобрен проект по част Конструкции, още
повече, че по носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи не
се откриват пукнатини, недопустими деформации или други дефекти.
В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от
1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по
отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи, освен
завишаване на минималните конструктивни изисквания.
В „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”
има заложени различни изисквания по отношение на конструиране на
армировката. Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне,
въведена е различна номенклатура на армировъчните стомани и д.р. Тези
изисквания по презумпция не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на
сградата, към настоящия момент, не предполага, че усилията в носещите
конструктивни елементи не могат да бъдат поети с наличната им
носимоспособност.
Норми за фундиране
По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата,
дългият период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните
слягания в основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно
Юни 2017 г.
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добре уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата
да се очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на
носимоспособност или други проблеми свързани със земната основа, след като
до този момент няма индикации за наличието на такива.
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост):
3.1.3.1 Огнеустойчивост на конкретния строеж установена от настоящото
обследване.
Установена е Втора степен на огнеустойчост на сградата съгласно Таблица 3
от Наредба № Із-1971 „за строително-техническите правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар”.
3.1.3.2. Еталонна нормативна огнеустойчивост.
Определя се минимално допустима Втора степен на огнеустойчивост
съгласно Таблица 4 от Наредба № Із-1971 „за строително-техническите
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
3.1.4. Санитарно – хигиенни изисквания и околна среда.
Сградата разполага с необходимите условия за спазване на санитарно –
хигиенните изисквания.
3.1.4.1. Осветеност:
Необходимата осветеност е постигната с избраните осветителни тела.
Необходимо е да се извършват периодичните измервания на изкуственото
осветление в сградата. Нормените изисквания на БДС EN 12464-1-2011 по
отношение на осветеността на такъв тип помещения са:
- Стълбищни клетки и коридори – 100lx
- Входно фоайе – 100lx
- Стаи за почивка – 100lx- Помещения за технически съоръжения и пусково-регулираща апаратура –
200lx
3.1.4.2 Микробиологични показатели: Сградата се захранва с вода за питейно –
битови нужди от градската водопроводна мрежа. Няма данни за
микробиологични замърсители на сградата водопроводна инсталация за
питейно – битови нужди.
3.1.4.3. Санитарно-защитни зони, сервитутни зони – няма
3.1.4.4. Други изисквания за здраве и опазване на околната среда:



Закон за здравето (ЗИД на Закон за здравето, обн.ДВ бр.42/2010г.)
(ЗНЗ) – Закон за народното здраве

Юни 2017 г.
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Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на
вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.); публ., БСА, бр.
4 от 2010 г
Наредба №6/26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в
жилищни и общественообслужващи сгради

3.1.5. Ниво на шума
Сградата се намира на ул.“Йордан Йосифов“. Улицата е IV клас с еднопосочно
ненатоварено движение. Поради това не се очаква шумово натоварване
надвишаващо нормалните експлоатационни нива.
3.1.6.. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на
топлопреминаване на сградните ограждащи елементи.
Като част от настоящото обследване на сградата е извършено Обследване за
Енергийна ефективност на сградата и е издаден Сертификат за енергийните
характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Всички
необходими данни за енергийната характеристика на сградата, коефициентите
на топлопреминаване на ограждащите елементи и др. да се търсят в
резултатите от Обследването за енергийна ефективност и в издадения
Сертификат.
3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда:
Нормативни изисквания за достъпна среда са съгласно: НАРЕДБА № 4 от 1
юли 2009 г. „за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания“
3.1.7.1 Съществуващи стълбища
 височина на съществуващо стъпало 16см; нормативна височина на
стъпало: не по-голяма от 17см;
 ширина на съществуващо стъпало 28 см; нормативна ширина на
стъпало: от 28 до 35 см;
 ширина на съществуващото стълбищно рамо 150см; нормативна
ширина на стълбищното рамо: не по-малка от 120см;
 съществуващ парапет: височина 75-80 см; нормативни изисквания към
парапетите: НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г.
Стълбищата съответстват на изискванията за достъпност. Парапетът на
стълбищата не съответства на изискванията за достъпност и безопасност.
3.1.7.2. Съществуваща асансьорна уредба
 светли размери на съществуващата кабината 110/210см; минимални
нормативни размери: 100/125 см;
 светла ширина на съществуващите асансьорни врати 70см; минимална
нормативна светла ширина на асансьорните врати: 80 см;
 разположение на бутоните – от височина 125см нагоре; максимално
допустимата височина е 140см, част от бутоните са над тази височина.
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Асансьорната уредба не отговаря на изискванията за достъпност.
3.1.7.3. Входни и комуникационни пространства
 размерът на площадките пред асансьорите, във входното фоайе и в
общите коридори отговарят на наредба №4.
 няма осигурен достъп за хора с увреждания до входа на сградата. Пред
входа има седем диференциални стъпала, но няма рампа или
платформа за хора с увреждания.

Раздел ІV
Сертификати
4.1. Сертификати на строежа:
4.1. Сертификат за енергийна ефективност:
Като част от настоящото обследване е извършено Обследване за
Енергийна ефективност на сградата и е издаден Сертификат за енергийните
характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.
Сертификатът е с номер 200EBB77. Всички необходими данни за енергийната
характеристика на сградата, коефициентите на топлопреминаване на
ограждащите елементи и др. да се търсят в резултатите от Обследването за
енергийна ефективност и в издадения Сертификат.
4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност: няма.
4.1.3. Други сертификати: няма
4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти:
няма
4.3 Декларации за съответствие на вложените строителни продукти: няма

Раздел V
Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали
техническия паспорт
5.1. Данни за собственика:
Собственик на обекта е Държавата с Акт за частна държавна собственост №
01203 от 25.09.1998г., утвърден от областния управител на област София.
5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и
съставили техническия паспорт на строежа. Данни за наетите физически
лица:
 арх. Никола Николов – по част Архитектурна с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №03039
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 инж. Мария Абаджиева – по част Конструктивна с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №01413
 инж. Димитър Имаретски – ТК по Конструктивна с
Удостоверение за ТК по част Конструктивна на ИП рег. №00130
 инж. Васил Василев – по част ВиК инсталации с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №08431
 инж. Огнян Аналиев – по част Електрически инсталации с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №40023
 инж. Стефка Парапитева - Георгиева – по част ОВК инсталации с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №02704
 инж. Антон Ангелов – по част Пожарна безопасност с
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №41261
Забележка: Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт,
както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.
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ЧАСТ Б
МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ
1. Резултати от извършени обследвания
Обследването на обекта е извършено, чрез проучване на наличната
документация, чертежи, снимки и оглед на място.
Сградата е построена през 1988г. Предназначена е за студентско общежитие.
Първоначално общежитието е било с №13, който през 90-те години е променен
на №29. През 2011г. е направено преустройство и част от помещенията се
ползват за туристическа спалня. Сградата се стопанисва и управлява от
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

1.1. Част Архитектурна
Сградата е осем етажна. Под първия етаж има сутеренно ниво.
На етаж едно са разположени вход с входно фоайе, портиер с рецепция, два
апартамента, ателиета, репетиционни, канцелария, стая и трапезария с
кухненски бокс за туристическата спалня, складове и др. обслужващи
помещения. В югозападния край на сградата на фуга от основното тяло има
правоъгълно едноетажна пристройка, която се ползва като кафе. Кафето има
самостоятелен вход отвън.
На всеки от етажите от втори до осми са разположени 10 апартамента, 2 стаи
за туристическата спалня и малки обслужващи помещения до асансьорите и
стълбището. Във всеки апартамент има две стаи, кухненски бокс, баня с
тоалетна, антре и лоджия.
В сутерена се намират помещения за абонатна станция, главно ел табло,
репетиционни, складови помещения и др. обслужващи помещения.
Конструкцията на сградата е тип ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство).
Основите най-вероятно са монолитно изпълнени ивични фундаменти върху
подложен бетон. Стените на сутерена са монолитни стоманобетонни. Над кота
нула сградата е със сглобяема скелетно-панелна конструкция, изградена от
носещи стенни панели, подови и покривни панели, стълбищни рамена и
площадки. Сградата е с плосък, двоен студен и вентилируем покрив.
Неизползваемото покривно пространство за вентилация е със светла височина
около 100см. Стълбището и машинното помещение са с плосък, топъл покрив.
За вертикални комуникации в сградата са изградени едно стълбище и два
асансьора.
Външните стени са от носещи стоманобетонни панели с дебелина 26см и
неносещи панели с дебелина 20см. Носещите вътрешни стени са от
стоманобетонни панели 14см. Неносещите вътрешни стени са от
стоманобетонни панели с дебелина 6см.
1.1.1. Подови покрития
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- Мозайка: Монолитна мозайка е изпълнена в стълбищната клетка по
стъпалата. Мозайката е в добро състояние. По мозайката на отделни места
има обрушени ръбове и зацапвания.
- Ламиниран паркет: В жилищните стаи на етаж 8 настилката е ламиниран
паркет. Паркетът е полаган при ремонта на етажа през 2014г. и е в много добро
състояние. В отделни стаи по другите етажи са правени ремонти и е полаган
ламаниран паркет.
- Настилка от гранитогресни плочи: Коридорите по всички етажи от първи до
осми са с настилка от гранитогресни плочи. Настилката е в много добро
състояние.
- Настилка от мозаечни плочи – Етажните и междуетажните площадки в
стълбищната клетка, както и коридорите в сутерена са с настилка от мозаечни
плочи. Тези настилки са здрави, но плочите имат остарял и амортизиран вид с
много зацапвания.
- PVC настилка- балатум – неремонтираните стаи и коридори в апартаментите
са с настилка от балатум. Тези настилки са слагани по различно време през
годините и са различно износени. Полаганите през последните години са в
много добро състояние, по старите балатуми са с различна степен на
амортизация. На повечето места няма преходни лайсни между различните
видове настилки и това води до повреди в балагума.
- Мокет – в някои от стаите има мокет. Както и при балатумите има мокети в
много добро състояние и други, които са износени и прокъсани.
- Гланцирана цимента замазка – такава замазка е изпълнена в по-голямата
част от помещенията в сутерена.
- Керамична настилка: Настилка от теракот е изпълнена във всички бани.
Първоначално настилката в баните е била мозайка. Поради многото течове,
който постепенно са възникнали през годините в баните са правени ремонти,
като новите теракотни плочи са лепени върху мозайката. Не е правена
обмазъчна хидроизолация преди полагането на настилките. В момента
теракотните плочи в по-голямата част от баните са стари. Малка част от баните
са наскоро ремонтирани и там настилките са в отлично състояние. При
ремонтите не е правена обмазъчна хидроизолация преди полагането на
настилките. Това е една от причините за избиването на влага по стените в
общите коридори и по таваните на баните.
1.1.2. Стенни покрития
- Латекс върху шпакловка: Стените в почти всички помещения от етаж 1 до
етаж 8 са с финишно покритие от латекс. Състоянието на латекса и
шпакловката е различно в различните помещения в зависимост от функцията
им и разположението в сградата. В етажните коридори стенните покрития са в
добро състояние, но на места по тавана и стените под тавана има петна от
влага. Това се получава на местата, където на горния етаж има бани. Влагата
избива вероятно заради липса на хидроизолация в баните и компроментирани
фуги на облицовките и настилките от плочки в баните. На осми етаж латексът и
шпакловката по външните стени в стаите се компроментират от голямо
количество конденз, което се образува по повърхността на стената. Избива и
мухъл. В някои от стаите повредите по покритието са много сериозни.
- Фаянсови плочки – стените във всички бани по етажите са с фаянсови плочки.
На етаж осем е правен ремонт през 2014г. и там облицовките са в много добро
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състояние. В отделни бани по останалите етажи облицовките са нови и са в
много добро състояние. В по-голямата част от баните облицовките са стари и
амортизирани.
- Тапети върху шпакловка. – в сутерена стените на част от помещенията са
шпакловани с частично запазени тапети., работилниците и складовете са на
мазилка.
- Блажна боя – стените на стълбищната клетка по всички етажи са боядисани с
блажна боя. От първи до трети етаж боята е зелена и е в сравнително добро
състояние. На няколко места е олющена или зацапана. От етаж три нагоре с в
сутерена боята е синя. Състоянието не е добро, на много места боята е
олющена, напукана с петна от влага и зацапвания. Силно повредено е
стенното покритие в стълбищната клетка при излизането на покрива
вследствие на течове от прозорците и покрива.
1.1.3. Тавани
- Латекс върху шпакловка: Таваните в почти всички помещения от етаж 1 до
етаж 8 са с финишно покритие от латекс. В етажните коридори таваните са в
добро състояние, но на места по тавана и стените под тавана има петна от
влага. Това се получава на местата, където на горния етаж има бани. Влагата
избива вероятно заради липса на хидроизолация в баните и компроментирани
фуги на облицовките и настилките от плочки в баните. В баните покритието на
таваните се компроментира от голямото количество влага. Появява се и мухъл.
В баните се задържа много влага, защото на практика нямат вентилация.
Вентилацията на баните е проектирана и изпълнена като принудителна с
изсмукващи вентилатори в пространството на студения покрив. Тези
вентилатори обаче не се включват, защото създават много големи вибрации и
шум и няма как да работят постоянно.
- Постна боя: В стълбищната клетка таваните са боядисани с постна боя. На
много места боята е повредена от влага избиваща от мокрите помещения или
от покрива. В техническите помещения на покрива покритието на тавана е
силно повредено от минали течове.
Причината за повредите на покритията на таваните и стените на етаж 8 са
комбинацията от липса на топлоизолация по външните стени и голямото
количество влага, което се задържа в жилищните и санитарните помещения.
Голямо количество влага се задържа, защото баните нямат естествена
вентилация, а новата PVC дограма се затваря плътно и не позволява
проникване на външен въздух както при старите дървени прозорци.
По тавана в сутерена почти навсякъде, където тръбите от инсталационните
шахти в баните преминават през плочата има следи от течове от шахтите.
Течовете са повредили покритието на тавана и на стените.
1.1.4. Врати и прозорци
Вратите в сградата са няколко вида:
- Шпервани врати с каса: По-голямата част от вратите са от този тип. Те са
монтирани през 1988г. Някои от вратите са с единично остъкляване. Всички
входни врати към стаите са преобоядисвани и имат сравнително добър вид.
Част от крилата и касите на вратите имат очукани ръбове от дългогодишната
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експлоатация и повредена на места боя. Повечето вътрешни врати от този тип
са в лошо състояние. Вратите на част от баните са изгнили в долната си част.
- Врати от алуминиева дограма: Такива са почти всички врати на етаж 8 и
единични врати по останалите етажи. Вратите са бели на цвят и са в много
добро състояние.
- Стоманени врати: такива са вратите на техническите помещения - абонатна,
машинно помещение за асансьори, главно ел табло и др.
Прозорците в сградата са няколко вида:
- Дървени, двукатни с долепени крила: Такива са по-голямата част от
прозорците от първи да седми етаж. Прозорците са боядисани в бяло. Като
цяло прозорците са амортизирани, на доста места с олющена боя и с
повредени от водата и от експлоатацията дървени елементи и обков.
- Прозорци от PVC дограма: На етаж осми (последния етаж) всички прозорци са
от PVC дограма със стъклопакети. Прозорците са монтирани през 2014г.и са в
много добро състояние. Външните первази на прозорците са от гранитогресни
плочки. На доста места фугите между плочките и дограмата са
компроментирани и трябва да се подновят. В следствие от компроментираните
фуги отвътре по стената под прозорците избива влага.
- Остъкляване със стоманени профили: С такава дограма са входът на блока,
етажните коридори и коридорите на крайните южни стаи. Остъкляването е
единично стъкло, няма прекъсване на термомоста в стоманените профили и
дограмата не отговаря на съвременните изисквания за енергоефективност.
1.1.5. Фасади
Външните стени са изградени от носещи стоманобетонни панели с дебелина
26см и неносещи панели с дебелина 20см. Панелите са покрити с пръскана
вароциментова мазилка с бял мраморен прах. С изключение на северната
фасада покритието на останалите фасади не е ремонтирано. Фасадите имат
захабен вид. На много места мазилката е нарушена и паднала. Част от
подпрозоречните первази от поцинкована ламарина са повредени и под тях по
мазилката има петна от стичаща се дъждовна вода. По таваните на балконите
са се образували петна от течове от горните балкони. Запълването на фугите
между панелите е подновявано частично през годините поради проникване на
вода през тях в помещенията. В момента част от фугите видимо не са в добро
състояние и пропускат вода, която образува мокри петна по стените в някои от
стаите.
В последните години е направен ремонт на северната фасада. Фасадата е
топлоизолирана с EPS с дебелина 3см, измазана е и е боядисана.
По фасадите има много стоманени елементи – стоманени парапети при
прозорци, предпазни решетки на отвори по фасадите, парапети при входа,
решетки на шахти около сутерена, стоманени рамки на парапетите на
балконите. Голяма част от стоманените елементи са с повредена боя и са
започнали да ръждясват. Цокълът на сградата е с мазилка „бучарда“.
Мазилката има амортизиран вид, на места е паднала или напукана.
На западната фасада частично са зазидани с газобетонни блокчета два отвора
на обслужващите помещения зад асансьорите на етаж 8.
1.1.6. Покривна конструкция
Сградата е с плосък, двоен, студен и вентилируем покрив. Неизползваемото
покривно пространство за вентилация е със светла височина около 100см. По
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пода на покривното пространство е положена топлоизолация от перлит.
Стълбището и машинното помещение са с плосък, топъл покрив. С плосък
топъл покрив са и пристройките на първи етаж, които излизат извън контура на
горните етажи. Отводняването на покривите е вътрешно с водосточни тръби.
Изключение е отводняването на покрива на машинното помещение на
асансьора. То е външно с улуци и водосточни тръби, които се изливат върху
основния покрив.
Хидроизолацията на покрива е битумна с посипка. Положена е пред 2016г.
върху старата хидроизолация. Поради проблеми с течове през годините на
експлоатация са правени частични ремонти на хидроизолацията или е
полагана изцяло нова хидроизолация върху старата. Наклоните за отичане на
водата не са добре направени и на много места по покрива се задържат локви
при дъжд и снеготопене. Шапките на бордовете са от поцинкована ламарина и
са в сравнително добро състояние, но в някои участъци по тях започва да се
образува ръжда. При задигането на хидроизолацията по стените не е
направено закрепване с лайсни и крепежни елементи към стената и
хидроизолацията на места е започнала да се свлича. При бордовете
хидроизолацията не е подпъхната и закрепена под шапките, което е
предпоставка за свличане и течове в бъдеще време.
1.1.7 Достъпна среда
Сградата не изпълнява напълно изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009г.
за Проектиране изпълнение и поддръжка на строежите в съответствие с
изискванята за достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания.
Етажите са достъпни по еднос тълбище, чиито елементи (височина и ширина
на стъпалата, брой на стъпалата, ширина на стълбищните рамена) отговарят
на изискванията за достъпност.
Размерът на площадките пред асансьорите, във входното фоайе и в общите
коридори отговарят на наредба №4.
В сградата не е осигурен достъпен вход от нивото на прилежащия терен. Пред
входа има седем диференциални стъпала, но няма рампа или платформа за
хора с увреждания.
Парапетът в стълбищната клетка е изграден от стоманени стойки, дървена
ръхохватка върху стоманена шина и плоскости от шперплат. Парапетът е с
амортизирани елементи и се клати поради не добре обмислена конструкция.
Височината му е 75-80см, което е под минимално допустимата височина 90см.
Съществуващият асансьор в сградата не отговаря на изискванията за
достъпност за съществуващи сгради, тъй като врата е със светъл размер 70см
при минимално допустим 80см.
Входната врата на сградата е с размер 95/200см., което отговаря на
изискванията на наредбата.
1.2 Част Конструктивна
Като цяло сградата се намира в сравнително добро техническо състояние. По
нея не бяха констатирани пукнатини, деформации или други сериозни дефекти
по носещи елементи.
На места по фасадите на сградата има зони с опадала мазилка. Масово такива
са челата на балконските плочи от долната им страна. Вследствие на това са
Юни 2017 г.
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се оголили и стоманобетонни елементи. Забелязва се и оголена армировка. За
тези елементи са необходими бързи ремонтни мероприятия, тъй като
започналите корозионни процеси в армировката и бетона, вследствие на
прякото им излагане на атмосферни въздействия са необратими и макар и
бавно, водят до постепенно редуциране на якостните им характеристики. За
възстановяване на бетонното покритие на оголената армировка, e необходимо
бетонната повърхност да се почисти до здрав бетон чрез изчукване,
армировката да се почисти с телена четка и пробразувател за ръжда и върху
нея да се нанесе подходящ репариращ състав на циментова основа. За да се
предотврати повторно компроментиране на тези зони, е необходимо и да се
преработи детайла на захващане на балконските парапети към плочите.
По част от цокъла и сутеренните стени също се забелязва оголена армировка.
Тези участъци е необходимо също да се репарират по гореописания начин.
По фасадите се наблюдават фуги между фасадните панели, обмазани с битум.
Това е индикация за възникнали в миналото течове от тези фуги. Понастоящем
също масово се констатират течове от тези фуги, при дъждовно време.
Препоръчително е фугите навсякъде да се обработят с водоплътен материал,
дори и тези по които няма наличие на течове, предвид че детайла на фугите е
идентичен и навсякъде могат да се очакват идентични проблеми.
Не е изследвано състоянието на връзките между панелите, тъй като тези
връзки не са достъпни за обследване посредством безразрушителни методи.
Състоянието на връзките е от съществено значение за общата коравина и
устойчивост на градата и носимоспособностт на нейната конструкция.
Наличието на течове, на места във фугите между панелите, е предпоставка
във връзките да са започнали корозионни процеси вследствие на
проникващата там атмосферна вода. Препоръчително е навякъде по сградата
да се предвиди ново закрепване на панелите, което при авариране на старото
такова, да поеме неговите носещи функции. Като минимум такова закрепване
трябва да се предвиди в местата, където се констатират течове. Предвид
оставащия все още дълъг екслоатационния живот на сградата, е желателно да
се предвиди за всички панелни елементи по фасадата на сграда.
Покривната хидроизолация е подменена и вследствие на това в последното
етажно ниво не се констатират сериозни течове откъм покрива, въпреки това,
по покрива се наблюдава задържане на дъждовна вода, поради неправилното
оформени покривни наклони. Това е предпоставка за възникване на течове в
бъдеще. Необходимо е покривната хидроизолация да се подмени и наклоните
за водоотвеждане да се корегират. Не се допуска това да стане чрез добавяне
на нови слоеве материали върху съществуващите. Да се работи чрез
отстраняване на съществуващите изолационни слоеве, така, че завареното им
общо тегло върху последната стоманобетонна плоча да не се превишава.
Връзките на балконските парапети с останалите елементи от сградата са в
лошо състояние вследствие излагането им на атмосферни въздействия. Това
е предпоставка за авариране на връзките и вследствие на това - откачане на
ограждащ елемент. Тези връзки е необходимо да се усилят или подменят
изцяло по сградата.
На последния, осми етаж, при ремонт, е сменена дограмата. Масово по
подпрозоречните парапети при новите стъклопакети, се наблюдава мухъл и
овлажнявания. Това се дължи на недобре подбрани изолационни
характеристики на новата дограма и вследтвие на това – възникващ конденз
откъм помещенията и/или неправилно изпълнен детайл при фугите за
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вентилация на дограмата. Необходими са топлоизолационни мероприятия за
спиране на този процес.
Сутеренното ниво е сухо, без следи от проникване на влага откъм външните
стени и без наличие на течове откъм канализационната система. По тавана на
част от помещенията има следи от стари овлажнявания, вследствие на
работата на съоръжения, разположени в тях, които понастоящем не се ползват.
За тези участъци са необходими репарационни мероприятия, за
възстановяване на бетонното покритие, както е описано по-горе в указанията за
въстановяване на долната страна на челата на балконските парапети.
В настилките около сградата не се констатират пропадания, но не навсякъде
около сградата има изпълнени водоплътни настилки. В участъците където
липсват такива, е възможно по-лесно да проникне атмосферна вода към
сутерена и основите на сградата. Препоръчително е да се изпълнят
водоплътни настилки, с наклон за отвеждане на атмосферните води на
разстояние от цокъла на сградата, навсякъде където липсват такива.
Наблюдват се течове откъм фугата между основната сграда и помещението на
бившия трафопост, поради недобре оформен детайл на хидроизолацията при
връзката между двете сгради.
Течове се наблюдават и откъм самия покрив на бившия трафопост, поради
цялостното състояние на хидроизолацията над това помещение. Необходимо е
тя да бъде подменена.
Като цяло, въпреки дългогодишния си период на експлоатация, сградата се
намира в добро техническо състояние. Повечето от констатираните дефекти
по нея се дължат на дългогодишна липса на поддръжка, не представляват
непосредствена опасност за сигурността на ползвателите ѝ и не намаляват
онези носимоспособност и сигурност, които са били заложени по време на
първоначалното проектиране на сградата. Те могат да бъдат лесно отстранени
посредством рутинни ремонтни дейности.
Вследствие на цитираното по-горе, може да се заключи, че конструкцията на
обследваната сграда изпълнява голяма част от съществените изисквания на
актуалните нормативни документи по част „Конструкции” по отношение
поемането на вертикалните въздействия, на които е подложена и може
безопасно да бъде експлоатирана съгласно настоящите си функции.
По отношение на хоризонталните въздействия, съгласно критериите, заложени
в „Наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони” от 2012-та година, за сградата може да се даде положителна оценка на
сеизмичната и осигуреност. Съгласно същата наредба тя се класифицира също
и като осигурена на сеизмични въздействия, тъй като е проектирана и строена
след влизането в сила на земетръсните норми от 1987-ма година.
1.3 Част ВиК инсталации:
Водоснабдяване
Необходимо е да се положи изолация по водопроводните участъци които са
без изолация.
Канализация
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Да се поставят решетки за воронките на плоския покрив.
Да се монтират шапки на вентилационните клонове за канализацията,
излизащи над плоския покрив, ката се ремонтират счупените участъци.
1.4 Част Електрически инсталации:
Външно ел. захранване на обекта и ел. табла
Обезпечаването на обекта с ел.енергия се осъществява, чрез подземна
кабелна линия с кабел тип СВТ 4х185мм2 от разпределителна касета НН
монтирана на фасадата на сградата до главно разпределителнммо ел.табло
(ГРТ). ГРТ е метален шкаф, монтиран в самостоятелно помещение в сутерена.
В ГРТ е монтиран главен трифазен електромер за търговско измерване на
консумираната електроенергия. От ГРТ се захранват всички останали
електрически консуматори, чрез местни разпределителни подтабла.
Вътрешната електрическа инсталация
Вътрешната електрическа инсталация съдържа силова – контактни
излази и технологично оборудване на ОВиК и ВиК инсталациите и осветителна
инсталация.
Обектът няма изградени заземителна и мълниезащитна инсталации.
В таблицата по-долу са дадени нормативните изисквания към момента на
въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на
електрическата инсталация и действащите в момента норми:

№

Проектни стойности

Действителни стойности

Правилник за устройство на
електрическите уредби (ПУЕУ) (Д01-005), М-во на енергетиката и
горивата 1968 год.

Действащи в момента
стойности
Наредба
№3/09.06.2004
(НУЕУЕЛ)За устройство
електрическите
уредби
електропроводни линии

г.
на
и

Ел.захранване
1

Захранващата линия до ГРТ, Четири От РК на фасадата на сградата с Чл.1732 (1) Електрозахрането от
жилен кабел /3Р+N/,
кабел СВТ. ГРТ не е заземено.
електроразпределителната мрежа
на електрически уредби в сгради
се осъществява по правило по
схема TN

2

Захранващите линии от ГРТ до СВТ 4х16 mm2
разпределителните
табла
са
двупроводни
/1Р+N/,
или
четирипроводни /3Р+N/
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Ел.табла
1

2

1

2

3

4

Допуска се ВУ и ГРТ да се
разполагат в отделни
помещения в използваеми сухи
сутерени, ако
помещенията са достъпни за
обслужващия персонал и са
отделени от останалите
помещения с прегради с
гранична пожароустойчивост
най-малко 45 min.
Разпределителни етажни ел.табла - Монтирани в коридорите на Чл.1731 т.6 - етажно
разпределително табло Метални с винтови предпазители и етажа.
междинно табло, разположено
автоматични прекъсвачи
на определен етаж и
предназначено за
захранване на крайни табла;
мястото в структурната схема за
електроснабдяване в сградата
определя етажното табло като
крайно табло;
Контактна инсталация
Чл.1768 (6) В обществени,
определя броя на контактите Изпълнено
търговски, комунални и
съгласно проектите
промишлени сгради контакти се
предвиждат съгласно проектите
за вътрешно обзавеждане,
трудовата дейност и
технологичните процеси.
височината на монтажа над готов Изпълнено
Чл.1768 (3) определя височина
под - 0,3 до 1,5 м за останалите
от 0,3 до 1,5m
Главно разпределително табло /ГРТ/ Монтирано стоящо долепено до
- Метално, долепено до стена, ПУЕУ стена в сутерена в самостоятелно
помещение

се Проводник ПВВМ, и ПВ за Чл.1762 (1) Изборът на
сеченията на проводниците по
контакти 2х2,5mm2
условията на нагряване при
продължително натоварване и
при къси съединения е съгласно
глави трета и четвърта.
Чл.1763 (3) Препоръчва се
Защитната клема на контактите се
Изпълнено
електрозахранването на
занулява
енергообзавеждането в
жилищни и обществени сгради
да се изпълнява по схемата TNC-S или ТN-S.
Сечението на проводниците
определя по токово натоварване

Осветителна инсталация
1

Сечението на проводниците
определя по токово натоварване
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глави трета и четвърта.

2

Ключове за осветление се монтират
на височина 1,1 до 1,3м

3

Хоризонтална
осветеност
отделните помещения
Мълниезащитна
инсталация
заземителна инсталации

1

Изпълнено 1,3м

на Изпълнено по проект

Чл. 1768. (1) Ключовете за
осветление се разполагат на
стената откъм дръжката на
вратата на височина до 1 m.
БДС ЕN 12464-1/2011г.

и

-

Няма
изградени
инсталации

такива НАРЕДБА № 4 ОТ 22
ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно
съпротивление до 20Ω за
мълниезащита 3-та кат.

1.5. Част ОВК инсталации:
1.5.1 Отоплителна инсталация
Отоплението на сградата се осъществява чрез АС, монтирана в
помещение в сутерена. Абонатната станция е съвременна, обновена през
2012г. Отоплението на сградата е решено със стоманени панелни радиатори.
Радиатори са стари в не много добро състояние. Отоплението на баните е
решено с тръбните щрангове. Радиаторите са открити, не са разположени в
ниши и не са прикрити с декоративни елементи. На радиаторите и лирите не са
налични терморегулиращи вентили.
Разпределителната тръбна мрежа в сутерена е изпълнена от черни
газови тръби, на места са подменени с PPR тръби. Топлоизолацията на
съществуващите тръбите е обща (в пакет) на подаващата и връщата вода –
стъклена вата защитена с PVC фолио. На новите участъци е положена
изолация от микропореста гума. Топлоизолирани са само правите участъци, на
фитингите не е предвидена топлоизолация.
Вертикални щрангове са стоманени – черни газови тръби, те са открити
и не са топлоизолирани. На места са подменени с PPR тръби.
1.5.2 Битово горещо водоснабдяване
Захранването с топла вода на сградата се осъществява от абонатната станция.
Тръбната мрежа е изпълнена от черни газови тръби, на места са подменени с
PPR.
През 2011г. са обособени “Туристически спални с рецепция и кухненски бокс“ за
които в сутерена се монтира допълнително един бойлер 300л и ново ел. табло
предназначени да обслужват новите стаи.
Абонатната станция е съвременна обновена през 2012г.
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1.5.3 Вентилация:
Вентилацията на баните е проектирана и изпълнена като принудителна с
изсмукващи вентилатори в пространството на студения покрив. Изпълнени са
смукателни кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина. В
баните са монтирани конусни решетки за стенен монтаж, които на места
липсват. На места са подменени с битови осови вентилатори.
Основните вентилатори в подпокривното не се включват, поради шум и
вибрации.
1.6. Част Пожарна безопасност:
1.6.1 Пасивни мерки за пожарна безопасност
Oбемно-планировъчни и функционални показатели
Конструкцията на сградата е тип ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство).
Основите са монолитно изпълнени ивични фундаменти върху подложен бетон.
Стените на сутерена са монолитни стоманобетонни. Над кота нула сградата е
със сглобяема безскелетна конструкция, изградена от носещи стенни панели,
подови и покривни панели, стълбищни рамена и площадки. Сградата е с
плосък, двоен студен и вентилируем покрив. Неизползваемото покривно
пространство за вентилация е със светла височина 100см. Стълбището и
машинното помещение са с плосък, топъл покрив. За вертикална комуникация в
сградата са изградени едно монолитно стълбище и два асансьора.
Външните стени са от носещи стоманобетонни панели с дебелина 26см и
неносещи панели с дебелина 20см. Носещите вътрешни стени са от
стоманобетонни панели 14см. Неносещите вътрешни стени са от
стоманобетонни панели с дебелина 6см.
Степен на огнеустойчивост
Задължителната степен на огнеустойчивост на сградата е II-ра съгласно
таблица 4 към чл.13, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, определена от
следните показатели:
Площи:
Забележка: Площите са измерени от съществуващите архивни чертежи
застроена площ:
860 кв.м.
разгъната застроена площ (надземна): 6320 кв.м.
разгъната застроена площ вкл. сутерен: 7100 кв.м.
Обеми:
застроен обем:
20660 куб.м.
Височина: 24,50 м
Брой етажи:
 осем надземни етажа (от първи до осми етаж)
 един подземен етаж (сутерен)
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Класове по реакция на огън на продуктите
Конструктивни елементи: всички конструктивни елементи са с КРО А1, което
съответства на изискванията на чл.14(10) от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
Подови покрития:
- Мозайка: Монолитна мозайка е изпълнена в стълбищната клетка по стъпалата
– КРО А1.
- Ламиниран паркет: В жилищните стаи на етаж 8 настилката е ламиниран
паркет – няма изискване за КРО.
- Настилка от гранитогресни плочи: Коридорите по всички етажи от първи до
осми са с настилка от гранитогресни плочи – КРО А1.
- Настилка от мозаечни плочи – Етажните и междуетажните площадки в
стълбищната клетка, както и коридорите в сутерена са с настилка от мозаечни
плочи – КРО А1.
- PVC настилка- балатум – неремонтираните стаи и коридори в апартаментите
са с настилка от балатум - няма изискване за КРО.
- Мокет – в някои от стаите има мокет - няма изискване за КРО.
- Гланцирана цимента замазка – такава замазка е изпълнена в по-голямата
част от помещенията в сутерена – КРО А1.
- Керамична настилка: Настилка от теракот е изпълнена във всички бани – КРО
А1.
Стенни покрития:
- Латекс върху шпакловка: Стените в почти всички помещения от етаж 1 до
етаж 8 са с финишно покритие от латекс – КРО А1.
- Фаянсови плочки – стените във всички бани по етажите са с фаянсови плочки
– КРО А1.
- Работилниците и складовете в сутерен са на мазилка – КРО А1.
- Блажна боя – стените на стълбищната клетка по всички етажи са боядисани с
блажна боя – КРО А1.
Тавани:
- Латекс върху шпакловка: Таваните в почти всички помещения от етаж 1 до
етаж 8 са с финишно покритие от латекс – КРО А1
- Постна боя: В стълбищната клетка таваните са боядисани с постна боя – КРО
А1.
Евакуация:
Еднопосочната евакуация по етажите е с дължина по-голяма от 20м, което не
отговаря на изискванията на чл.44, ал.2, т.1 от НСТПНОБП.
Ел.инсталации:
ГРТ и етажните електро табла са в метални шкафове от клас по реакция на
огън А2.
Ел.инсталации:
ГРТ и РТ са в метални шкафове от клас по реакция на огън А2.
1.6.2. Активни мерки за пожарна безопасност
Водоснабдяване за пожарогасене
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В сградата има изградена водопроводна инсталация за вътрешно
пожарогасене. Инсталацията не е в добро състояние и не е ясно дали
функционира.
Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
В сградата има изградена пожароизвестителна инсталация. Инсталацията не е
в добро състояние и не функционира.
Съгласно изискването на Приложение №1 към чл. 3 от НСТПНОБП, за сградата
не е необходима автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ).
Оповестителна инсталация
В сградата не се изисква оповестителна инсталация за транслиране на гласови
съобщения и оповестяване при аварийни ситуации, съгласно чл.56, ал.1, т.1 от
Наредба Із-1971 за СТПНОБП – в сградата няма помещения предназначени за
едновременно пребиваване на повече от 100 души.
Евакуационно осветление
Съгласно изискванията на чл.55 в сградата има монтирано евакуационно
осветление – осветителни тела с автономно захранване от акумулаторна
батерия, комплектовани с пиктограми за изход и посока на движение.
Инсталацията не е в добро състояние и не отговаря на изискванията на чл.55
от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
Димо - топлоотвеждащи инсталации
Съгласно изискванията на глава девета „Димо- и топлоотвеждане”
изискванията се прилагат за сгради и помещения, чиито площи между
пожарозащитните стени и плътност на топлинното натоварване попадат в
обхвата на критериите на таблица 14 към чл. 122.
Помещенията в обекта отговарят на изискванията на чл.113, ал.6 от
НСТПНОБП.
Конкретният строеж освен няма площи, попадащи в обхвата на критериите на
таблица 14 към чл. 122 и съгласно Указание рег. № ПО-ПС-1227/2010 г. на
ГДПБЗН- МВР, за него не е проектирана Вентилационна система за отвеждане
на дим и топлина.
Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене
В сградата има налични уреди и съоръжения за първоначално гасене.

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация
на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки
2.1. Архитектура
Препоръчително е да се вземат следните мерки:
2.1.1. Фасади
- Да се извърши цялостно почистване и запълване наново с подходящи
пълнители на всички хоризонтални и вертикални фуги между фасадните
панели.
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- Да се топлоизолира сградата отвън с топлоизолация от EPS или каменна вата
и да се направи нов завършващ външен слой на фасадата от мазилка, окачени
фасадни плоскости или друго по избор на собственика.
- Да се подмени старата дървена и стоманена дограма с нова PVC или
алуминиева дограма с прекъснат термомост, с вградени вентилационни клапи.
Вентилационните клапи да са с датчици за влажност на въздуха.
- При ремонта на фасадите да се съблюдават предписанията от доклада за
обследване на енергийната ефективност на сградата.
- Всички ръждясали стоманени елементи да се почистят от ръжда с да се
пребоядисат.
- Да се уплътни връзката между пода и парапета на балконите, така, че да не
пропуска вода.
2.1.2. Покрив
- При сегашното положение на покрива, за да се предотврати свличане на
хидроизолацията е наложително тя да се закрепи с метални лайсни и
подходящи крепежни елементи към стените и бордовете.
- При следващия ремонт на покрива да се премахнат всички слоеве
хидроизолация, да се репарира съществуващия бетон за наклон, да се
коригират наклоните така, че водата да се отича безпрепятствено към
воронките. Ако е необходимо да се премахне старата и да се направи нова
изравнителна замазка, за да има равна и здрава основа за полагане на нова
хидроизолация. Да се положи нова двуслойна хидроизолационна система, като
хидроизолацията се качва и отгоре на бордовете, където се закрепва с
крепежни елементи. Да се подменят шапките на бордовете. Да се премахне
старата топлоизолация от перлит в пространството на студения покрив. Да се
положи пароизолация и нова топлоизолация съгласно доклада за обследване
на енергийната ефективност на сградата.
2.1.3. Интериор
- Да се проектират и изпълнят нови парапети на стълбищата, които да
отговарят на изискванията за достъпност и безопасност. Да се направи ремонт
на покритието на стените и таваните в стълбищната клетка. Да се подменят
вратите между стълбищната клетка и етажните коридори с нови
самозатварящи се димоуплътнени остъклени врати.
- При следващи ремонти на санитарните помещения да се премахват изцяло
старите плочки и лепило от пода и стените. Преди да се налепят новите плочки
да се изпълни обмазъчна хидроизолация по подовете, по стените до 30см
височина, и при душовете до 200см височина.
- Да се провери фугирането на плочките в санитарните помещения и където е
необходимо да се допълнят фугите.
- В помещенията, в които има повредени от течове покрития на таваните и
стените да се почистят стените, да се шпакловат и боядисат наново.
2.1.4 Достъпност на средата
- За да се изпълнят изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009г. за
„Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванята за достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания.„ са необходими следните мерки: Да се монтира подемна
платформа със задвижваща система за хора с увреждания съгласно
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изискванята на наредбата. При бъдеща подмяна на асансьора да се разшири
вратата така, че да е широка 90см светло и таблото на асансьора да е до
височина 140см съгласно нарадбата.
- Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на на Наредба №Iз1971 „За строително-техническите правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар“.
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ трябва да осъществява контрол за ползването на
строежа по предназначение и спазване мерките за безопасност при
експлоатацията.
Регулярно трябва да се извършва проверка на нивата на осветеност в
помещенията, характеристиките на микроклимата и условията за безопасна
среда в съответствие с нормативната уредба, в това число:



Закон за здравето (ЗИД на Закон за здравето, обн.ДВ бр.42/2010г.)
Наредба №6/26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в
жилищни и общественообслужващи сгради

2.2. Конструкции
На основание извършеното обследване и анализ на повредите по
сградата, за нея е необходимо да се изпълнят следните мероприятия:
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ: Няма
НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:
- Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ пълно
възстановяване целостта на мазилките и обработка на стоманобетонните
елементи с оголена армировка. Това следва да се извърши чрез почистване на
бетонната повърхност до здрав бетон, отстраняване на корозиралия слой от
армировката с преобразувател за ръжда и нанасяне на подходящ репариращ
състав върху нея. По аналогичен начин следва да се репарират и елементите с
оголена армировка в сутерена;
- Обработка на фугите между фасадните панели, с водоплътен материал,
навсякъде по сградата;
- Подмяна на покривната хидроизолация, включително корекция на покривните
наклони, на основната сграда и на помещението на бившия трафопост,
включително подходяща обработка на фугата между тези две тела;
- Топлоизолационни мерки за спиране на конденза по вътрешната страна на
подпрозоречните парапети на осми етаж.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ:
- Препоръчително е изпълнение на допълнителни укрепващи елементи за
връзка на външните панели с останалата част от конструкцията на сградата;
- Препоръчва се усилване или подмяна на връзките на балконските парапети
със стените, навсякъде по сградата;
- Препоръчително е изпълнението на водоплътни настилки около сградата, там
където липсват такива.
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За правилната и безопасна експлоатация на сградата в бъдеще, е
необходимо да се извършват още:
- Периодични ремонти на покривните изолации на всеки 5 години, като не е
допустимо претоварване на покривната конструкция с повече от
съществуващите в момента хидроизолационни материали;
- Своевременно да се почистват покривните воронки с оглед избягване на
запушването им, и оттам – възникването на течове и повреди в покрива;
- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални
канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на
преминаването им през сградата;
- Периодично трябва да се почиства хоризонталния канализационен клон
свързващ сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на течове,
овлажняване на земната основа и възможно поддаване на фундаментите на
сградата вследствие на това;
- След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След изтичане
на 50-годишния експлоатационен срок на сградата – да се извършва
обследване на строежа на всеки 5 години.
2.3. Водоснабдяване и канализация
1.По отношение на ВК инсталацията не се налагат неотложни мерки за ремонт
и поддръжка.
2.4. Електрически инсталации
Външно електрозахранване
Външното електрозахранване на обекта е реализирано съгласно проектите и
отговаря на техническите изисквания и нормативна уредба към момента на
пускане на сградата в експлоатация, като напълно обезпечава необходимата
инсталирана и работна мощност на обекта към дадения момент
Вътрешна ел. инсталация
Изпълнението на силнотоковите инсталации в сгарадата в основната си част е
съгласно документацията. С оглед повишаването на безопасността и
предотвратяването на инциденти с електричество, електрически удар или
предизвикване на пожар от късо съединение е целесъобразно да се изгради
нова инсталация тип TN-S с отделен защитен проводник.
Следва да се проектира нова осветителна инсталация в общите части със
съвременни енергоефективни източници на светлина с автоматично
управление, като например PIR сензори
В случай на подмяна на електроинсталациите, то те трябва да се изпълнят
скрито.
Електрическите инсталации отговарят на изискванията на нормативната
уредба към момента на пускането на сградата в експлоатация. Необходимо е
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да се направи реконструкция на главните ел.табла, тъй като част от защитната
апаратура видимо е амортизирана и това крие риск от аварии и инциденти.
Мълниезащитна и заземителна иснталации
Сградата няма изградени заземителна и мълниезащитна инсталации,
които са задължителни съгласно законодатеството и нормативната уредба.
Съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. срадата е трета категория и
следва да се проектира мълниезащитна инсталация с преходно съпротивление
до 20Ω. Необходимо е да се изготви проектна документация за заземитлана
инсталация на сградата, като към нея се присъединят всички главни ел.табла,
чрез повторно заземяване. Разпределителните и етажните ел.табла да се
свържат към заземителната инсталация, чрез 3-то или 5-то жило на
захранващите кабелни линии. Заземителната инсталация да се изпълни с горещо
поцинковани заземителни комплекти и шина 40/4.
Да се проектира и изгради мълниезащитна инсталация, като след анализ
за целесъобразност и надежност се избере конвенционална или мълниезащита с
изпреварващо действие. Отводите на мълниезащитата, от покрива до
заземленията да се изпълнят с изолиран алуминиев проводник тип AlSiMgФ8мм,
положен скрито под мазилка. Да се предвидят кутия с капак с прав съединител за
контролно мерене на преходното съпротивление на височина до 1,5м от кота
терен. Отводите от покрива да се свържат със заземителната инсталацяи, чрез
разглобяема връзка с прав съединител и горещопоцинкована заземителна шина
40/4мм. Заземителите да бъдат поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6
мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и
свързани помежду си с горещопоцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с
размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Всички метални части на покрива
да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез мултиклеми и заземителен
проводник AlSiMgФ8мм. Металните части на парапетите да се свържат с
мълниеотводите посредством съединения.
2.5. Отопление и вентилация

- Подмяна на съществуващи водоразпределители и арматура с нови.
- Подмяна на старите тръбни мрежи с нови.
- В неотпляемите помещения да се осигури топлоизолиране на тръбната
мрежа включително и на фитингите.
- Подмяна на по-стария модел циркулационни помпи с по-нови с
честотно управление.
- Подмяна на съществуващите панелни радиатори с глидерни
алуминиеви.
- Предвиждане на устройства или системи за контрол на температурата
в стаите и баните. Опционално централно управление на температурите.
- Да се подменят конусните смукателни решетки в баните с битови осови
вентилатори с обратни клапи.
- Да се премахнат съществуващите вентилатори в подпокривното
пространство и да се модифицират въздуховодните мрежи в
подпокривното пространство.
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- За новопоявилите се помещения, обслужвани от електрическия бойлер, да се
предвиди връзка към АС.
2.6. Пожарна безопасност
При извършване на основен ремонт и саниране на сградата да се проектира и
изпълни:
- Класът по реакция на огън на топлоизолацията и външния повърхностен слой
на строежа да отговаря на изискванията на таблица 7.1 към чл.14, ал.13 от
Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
- При използване на топлоизолация за външните стени, изпълнена от продукти
с класове по реакция на огън D-F, да се приложат изискванията на чл.14, ал.15,
16 и 17 от НСТПНОБП.
- Отделяне с пожарозащитни прегради на помещенията с различни класове на
ФПО съгласно изискванията на чл.16 и чл.22 от Наредба № Iз-1971.
- Стълбището е обособено в стълбищната клетка със стени и врати, съгласно
изискванията на чл.47, ал.3, т.1 от Наредба № Iз-1971. Съгласно чл.47, ал.1, т.4
вратите на стълбищната клетка трябва да са димоуплътнени и самозатварящи
се. Съществуващите врати са самозатварящи се, но не и димоуплътнени,
затова е необходимо да се подменят.
- Евакуацията да отговаря на изискванията на чл.44, ал.2, т.1 от НСТПНОБП.
- Да се спазят изискванията на чл.53, ал.3, т.1 от НСТПНОБП.
- Евакуационно осветление, което да осигурява нормативната осветеност по
пътищата за евакуация.
- В сградата има изградена водопроводна инсталация за вътрешно
пожарогасене. Инсталацията не е в добро състояние и не е ясно дали
функционира. Да се приведе инсталацията да отговаря на нормативните
изисквания.
- Нова пожароизвестителна инсталация
- Да се осигуряват подръчни уреди и съоръжения за първоначално
пожарогасене съгласно Приложение 2 към чл.3, ал.2 на Наредба Із-1971 за
СТПНОБП за цялата сграда.
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ЧАСТ В
УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция:
 Да не се допускат повреди или умишлени нарушения (направа на
отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.)
на носещите конструктивни елементи!
 Да не се допуска допълнително натоварване на носещи
конструктивни елементи чрез монтаж на технологично и др.
оборудване, без това да е одобрено/съгласувано по надлежден ред!
2. Недопускане на нерегламентирани преустройства и промяна на
предназначението на строежа, водещи до превишаване на проектните
експлоатационни натоварвания и въздействия, включително чрез
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата.
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита
от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване,
спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.
4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и
системите.
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните
асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена
опасност.
7. При експлоатация на сградата да се спазват изискванията на Наредба №
8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите.!
8. Други:
- Своевременно да се почистват воронките и водосточни тръби с оглед
избягване на запушване, течове и повреди от тях.
Да се поставят шапки на вентилационните тръби за канализацията, които
излизат над плоския покрив.
- Редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални и хоризонтални
водопроводни и канализационни клонове и прибори с цел да се предотвратят
течове и наводняване на помещения.
- Периодично да се проверява състоянието и ако е необходимо да се почиства
СКО свързващо сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на
овлажняване на земната основа и поддаване на фундаментите на сградата.
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арх. Никола Николов
част Архитектура

инж. Мария Абаджиева
част Конструктивна

инж. Димитър Имаретски
ТК по част Конструктивна

инж. Огнян Аналиев
част Електрически инсталации
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част Пожарна безопасност
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ApXHTeKTHTe C nbnHa npceKTaHTCKa npaBocnoco6HOCT, BnHCaHH B pernCTbpa Ha KaMapaTa Ha apXHTeKTHTe B 6bnrapH~, B CbOTBeTCTBHe C
nplo\ll06HTaTa npceKTaHTCKa KBanHcjlHKa4H~ MoraT Aa npeAOCTaB~T npoeKTaHTCKH ycnyrH B o6nacna Ha YCTPC~CTBeHOTO nnaHHpaHe H
HHaecTH4HOHHOTO npoeKTHpaHe 6e3 OrpaHHyeHH~ no BIo\Il Hpa3Mep, Aa AorOBap~T yYacTHe B HHlKeHepHHr Ha CTpoelKH HAa ynp8lKH~BaT KOHTpcn no
H3nbnHeHHeTO Ha npceKTHTe HM. (Yn.7, an.7, H3p.1 OT 3KA~~n)
ApXHTeKTHTe C nbnHa npceKTaHTCKa npaBocnoco6HOCT, KbM ropeonHCaHHTe npOeKTH MOraT Aa H3pa6oTBaT HJeHepaneH nnaH', J1HTepHOp HAH3a~H',
"6narOYCTpO~TBO' , .nOlKapHa 6e3onacHOCT', .nnaH 3a 6e30nacHocT H3APaBe' , .EHeprn~Ha ecjleKTHBHOCr", .nnaH 3a ynpaBneHHe Ha CTpOHTenHHTe
OTnMb4H' HAPyrn BCbOTBeTCTBHe c nplo\ll06HTaTa HM npccpecHoHanHa KBanHcjlHKa4H~ .

ОБЕКТ:

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ No29, УПИ I, кв.20,
м-ст. „Студентски град”, р-н ”Студентски”, гр.София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ”
ЧАСТ:

КОНСТРУКЦИИ

Извършил обследването:

05. 2017г.
гр. София

инж. Мария Абаджиева

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
от извършеното обследване

Настоящото конструктивно обследване е извършено по искане на
Възложителя - „НАТФИЗ – Кръстьо Сарафов“, въз основа на:
-запознаване с наличната архивна проектна документация за сградата;
-извършен оглед на място и замерване на видимите конструктивни
елементи;
-oпределяне на якостните характеристики на бетона и частично заснемане
на вложената армировка посредством безразрушителни методи;
-механично разкриване на части от конструкцията с цел установяване на
положението и габаритите на носещите конструктивни елементи;
-анализ на носимоспособността на сградата като цяло, предвид
установеното при огледа.
То има за цел да установи:
-вида и състоянието на конструкцията на сградата;
-вида и състоянието на земната основа;
-вида и състоянието на използваните материали за носещите
конструктивни елементи;
-наличието или липсата на дефекти по конструктивни елементи на
сградата, по видими белези, и да извърши анализ на причините за
възникването им;
-съответствието на изпълнения строеж по отношение на нормативните
документи по част „Конструкции”, които са били в сила по времето, когато
обекта е проектиран;
-съответствието на изпълнения строеж по отношение на актуалните
нормативни документи по част „Конструкции”;
-има ли необходимост от мероприятия за укрепване на сградата или
отделни нейни конструктивни елементи, с оглед осигуряване нейната
безопасна експлоатация в бъдеще;
Изготвения, въз основа на обследването технически доклад, ще може да
се използува и във връзка с изготвяне на технически паспорт на сградата,
съгласно изискванията на „Наредба No 5 от 28 декември 2006г. за техническите
паспорти на строежите”.

стр. 1 от 16

ДАННИ ЗА СГРАДАТА
За изготвяне на настоящия доклад бе извършен подробен оглед на
сградата и установяване на носещите конструктивни елементи посредством
безразрушителни методи. За сградата не беше открита налична архивна
проектна документация по част Конструкции. Частично има запазена такава по
част Архитектура.
Сградата е проектирана през м.12.1987-ма година, съгласно датата на
наличните архивни чертежи. Проектът е одобрен през следващата 1988-ма
година. Строителството е протекло през следващите години. Проектът на
сградата е изготвен от КИПИ Софпроект. Няма данни за организацията
изпълнила строителството. Предназначението на сградата като цяло не е
променяно през годините.
АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ
Сградата, обект на настоящото обследване, се намира в ж.к.”Студентски
град“, град София. Има близка до правоъгълна форма в план. Във
функционално отношение се ползва като студентско общежитие за нуждите на
„НАТФИЗ – Кръстьо Сарафов“. Състои се от сутерен и 8(осем) жилищни етажни
нива. Над осмия етаж е оформено кухо пространство с малка височина, за
оформяне на т.н. „студен покрив“.
Етажното разпределение в план е еднакво във височина на сградата.
Етажното разпределение най-общо се състои от централен коридор по
направление север-юг и жилищни помещения от двете му страни. Всеки от
етажите разполага с десет жилища, включващи спалня, дневна, кухненски бокс
и санитарно помещение. Всеки от етажите разполага също и с общо дневно
помещение, включващо две конструктивни междуосия, преустроено през 2011та година на две спални помещения за туристическо настаняване. На всеки етаж
има още и помещение за чистачка, гладачно и перално помещение, които се
ползват от обслужващия персонал на сградата. Етажното разпределение се
различава частично на първия етаж, където част от помещенията са обособени
като входно фоайе и помещени за нуждите на администрацията и персонала на
общежитието.
В сутеренното ниво са разположени складови, технически и обслужващи
помещения.
Покрива е плосък, стоманобетонен, студен. Изолационния пакет е развит
върху последната гладка стоманобетонна плоча. В кухината, оформяща
вентилируемото пространство на студения покрив, преминава тръбната
разводка на отоплителната инсталация.
Сградата се обслужва от една стълбищна клетка и два асансьора.
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В югозападния край на сградата, на фуга от основното тяло има
правоъгълно, едноетажно помещение, проектирано първоначално като
трафопост, което понастоящем се ползва като кафе.
От западната страна на сградата, в зоната на стълбището, има още едно
едноетажно помещение, също отделено на фуга от основната сграда, което се
ползва като перално и сушилно помещение.
Сградата се класифицира като обект III-та категория съгласно чл.137, ал.1,
т.3, буква в) от „Закон за устройство на територията” от 31.03.2001г., изм. и
допълн. от 07.02.2017г. - „жилищни и смесени сгради с високо застрояване;
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ
над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители“.
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА СИСТЕМА
В конструктивно отношение, сградата е изпълнена по единна система за
едропанелни жилищни сгради. По вид на конструкцията тя е отворена,
скелетно-панелна. По метод на изграждане тя е сглобяема. Използвани са
елементи от системата Бс-69-Сф-УД-83. Цитираната система предствлява
усъвършенствана и допълнена системата Бс-69-Сф, като към номенклатурата на
елементите са добавени и каталози за детски градини и общежития, които
напълно заменят иползваната допреди 1983-та година строителна система за
общежития – Ос-68-Гл.
Сградата е изпълнена с две централни, надлъжни носещи стени (от двете
страни на коридора) и множество напречни носещи стени, разположени
перпендикулярно на тях, между жилищните помещения. Връзката между
стените е изпълнена чрез заварки и замонолитване на закладните части на
сглобяемите елементи. Носещите вътрешни напречни и надлъжни панели са с
дебелина 14cm, изпълнени са от обикновен бетон, Б20. Фасадните носещи
стенни панели (разположени по неостъклената част на помещенията) са с
дебелина 26cm., изпълнени от керамзитобетон, марка 10. Фасадните панели
разположени по остъклената част на помещенията не изпълняват носещи
функции. Окачени са на фасадни гредички, с размери 25/40cm, които носят и
кръстосано армираните подови панели. Неносещите фасадни панели са
изпълнени от керамзитоперлитобетон марка 7.5 и са с обща дебелина 20cm.
Част от вътрешните преградни стени в помещенията са с дебелина 6.0cm. Те
също нямат носещи функции, но представляват разпределителни стенни
панели, част от номенклатурата на системата, изпълнени от бетон Б20.
Стълбището на сградата е двураменно, с междинна площадка.
Стълбищните рамена и площадки, както и всички елементи на покривната
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конструкция са изпълнени от обикновен, стоманобетон. Етажната височина на
надземните етажи е 2.80m, на сутерена – 2.68m.
Етажните подови конструкции са сглобяеми панели, предимно тристанно
подпрени, с дебелина 14cm. Панелите на една етажна плоча се съединяват
посредством заваряване на съединителните им части и забетониране помежду
им така, че да образуват корава хоризонтална диафрагма, която да разпредели
етажната хоризонтална сила от действащите върху сградата хоризонтални
въздействия.
Балконските парапети са стоманобетонни тела, също част от
номенклатурата на строителната система.
Покривът е студен, вентилируем, двоен, състоящ се от:
- тавански панели с топлоизолация над тях, стъпваща върху вертикалните
стенни панели;
- покривни панели с хидроизолация над тях, стъпващи върху покривни
рамки и корнизни елементи в двете направления.
Хидроизолацията е листова на битумна основа. Подпокривното
пространство между двете плочи е неизползваемо с височина около 1.20m.
Отводняването е вътрешно.
Всички сглобяеми елементи са изпълнявани в заводски условия, при
контрол на качеството, за което свидетелстват и измерените им якостни
показатели.
Нулевия цикъл на сградата е с монолитно изпълнение. Дебелината на
външните сутеренни стени е 30cm, а на вътрешните – 20cm.
ФУНДИРАНЕ
Теренът, на който е изградена сградата, е равнинен. Не бяха открити
документи съдържащи данни от извършени инженерно-геоложки проучвания.
Не са запазени чертежи или други архивни документи, изясняващи
фундирането на сградата и съответно не е известно допустимото почвено
напрежение в земната основа, използвано при определяне размерите на
фундаментите. Не са известни, и по време на обследването не са правени
проучвания за установяване на почвените разновидности, изграждащи земната
основа, както и хидрогеоложките обстоятелства на строителната площадка.
Фундирането на сградата, по всяка вероятност, е решено с ивични
фундаменти под стените, съгласно указанията за проектиране на едропанелни
жилищни сгради с височина до 8 етажа. Не са извършвани разкрития за
дебелината на ивиците. Фундаментните ивици са армирани с долна
армировъчна мрежа. Елементите ивичен фундамент/стена са изчислявани като
греда на еластична основа.
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Сутеренните стени до кота +/-0.00 са стоманобетонни, разположени
непосредствено под носещите сглобяеми стоманобетонни стени от типовото
етажно разпределение. Дебелината на външните сутеренни стени е 30cm, а на
вътрешните – 20cm. По правило, в армировката на сутеренните стени са
заложени и вбетонирани, съгласно специален детайл, стоманени връзки (куки),
служещи за изпълнение на съединенията с лежащите върху тях стенни панели
от първия етаж.
Бетоновата настилка е от бетон М150, дебела е 10см и е армирана с долна
мрежа ф5 през 20см, в двете посоки.
За обособяване на част от помещенията в сутерена, са изпълнени
преградни стени от единични тухли.
ВЕРТИКАЛНИ НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ
Елементите на сградата, поемащи вертикални натоварвания, са система от
стоманобетонни стенни панели с дебелина 14cm(вътрешни панели) и
26cm(външни панели), както е показано на приложената конструктивна схема.
Стените са разположени в две взаимноперпендикулярни направления. Като
общ принцип се забелязва ориентиране на късата страна на помещенията по
фасадите, където са разположени и остъкляванията. Носещите стени са
разположени надлъжно от двете страни на помещенията или иначе казано перпендикулярно на фасадите. Асансьорната клетка и стъбището на всяка от
секциите е разположена централно, в план на етажното ниво на съответната
секция. По-подробно това се вижда на приложените конструктивни схеми.
Надлъжните и напречните стени са прекъснати на места от отвори за врати, като
зоните над вратите са също част от стоманобетонните стенни панели и в този
смисъл имат носещи функции. Разпределението на носещите стоманобетонни
стени и на отворите в тях е еднакво в план при надземните етажи.
ЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ
Етажните подови конструкции на сградата са изпълнени от монтажни
стоманобетонни подови панели с дебелина 14см. Използвани са елементи с
различни типоразмери, като общия принцип е, че всички те имат подпорно
разстояние 360см, равно на това между две съседни напречни оси/вертикални
носещи конструкции. По продължение на напречните оси, за покриване на
цялата ширина на сградата са реализирани няколко различни схеми - с два
панела, с три панела и т.н. При стълбището, аналогично, широчината на
напречното междуосие се премоства от подовите панели на стълбищните
площадки, а върху тях, от своя страна лягат панелите на стълбищните рамена.
Връзките между отделните стенни и подови елементи е осъществена в
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специално конструирани зони,
в съответствие с характерните за
номенклатурата детайли, посредством заварки между чакащи стоманени части,
разположени обикновено в ниши в бетонните елементи, където след
последващо замонолитване на възела са образувани бетонови дюбели.
Схемата и използваните типоразмери подови елементи е еднаква за
всички нива на сградата.
ПРОТИВОСЕИЗМИЧНА КОНСТРУКЦИЯ
С оглед на годината на проектиране на сградата – края на 1987-ма година,
по презумпция в нея са заложени елементи, отговарящи на по-стари изисквания
за противосеизмично осигуряване на сградите. Сградата обаче е проектирана
след влизане в сила на „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 1987-ма година, като определените съгласно този
правилник, сеизмични сили не се различават от тези определени по актуалните
нормативни документи, както подробно е разписано по-долу. Различията са по
отношение на начина на конструиране на елементите и минималните якостни
характеристики на използваните материали, което обаче не предполага
значителни различия в носимоспособността на елементите.
Сградата
притежава
значителна
пространствена
коравина
и
носимоспособност за поемане на хоризонтални въздействия, в това число и
сеизмични, благодарение на характера на носещата си конструкция. Тя
представлява единна клетъчна, пространствена структура, образувана от
елементи със значителна линейна коравина и носимоспособност на срязване
(стени), разположени в две взаимно перпендикулярни направления. Такава
структура се характеризира с пространственото взаимодействие между
елементите си при съпротивление срещу хоризонтално въздействие, което
намалява деформируемостта и, макар последната до голяма степен да е
функция на вида и качеството на изпълнение на връзките между елементите.
Големия брой стоманобетонни елементи - стени с голяма дължина, както и
разположението на тези елементи в две взаимноперпендикулярни
направления, определят доброто поведение на сградата при такъв вид
въздействия. Допълнителен благоприятен фактор при съпротивлението на
сградата на сеизмични въздействия, е наличието на хоризонтални елементи,
изпълняващи ролята на диафрагми (практически недеформируеми в равнината
си стоманобетонни плочи) на всяко етажно ниво, обединяващи за съвместна
работа всички вертикални противосеизмични елементи. Сградата има
неизменяща се по височина форма в план, близка до правоъгълната.
Местоположението на вертикалните носещи елементи също не се променя във
височина на сградата. Поради това тя може да се класифицира като регулярна в
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план и височина, което е допълнителен благоприятен фактор по отношение на
противосеизмичното ѝ поведение.
ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
Покривa над последнoтo етажнo нивo на сградата, е плосък, студен.
Покривните слоеве – бетон за наклон, хидроизолация и т.н. са положени върху
равна стоманобетонна плоча над вентилируемо подпокривно пространство с
височина около 1.20m.
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА
Като цяло сградата се намира в сравнително добро техническо състояние.
По нея не бяха констатирани пукнатини, деформации или други сериозни
дефекти по носещи елементи.
През 2011-та година е извършено преустройство по сградата, в
конструктивно отношение включващо направата на отвор за врата в стенен
панел, разположен надлъжно на коридора. Преустройството е извършено
съгласно одобрена проектна документация. Размерите на отвора са такива, че
наличието му оказва незначително влияние върху работата на носещата
конструкция на сградата.
На места по фасадите на сградата има зони с опадала мазилка. Масово
такива са челата на балконските плочи от долната им страна. Вследствие на
това са се оголили и стоманобетонни елементи. Забелязва се и оголена
армировка. За тези елементи са необходими бързи ремонтни мероприятия, тъй
като започналите корозионни процеси в армировката и бетона, вследствие на
прякото им излагане на атмосферни въздействия са необратими и макар и
бавно, водят до постепенно редуциране на якостните им характеристики. За
възстановяване на бетонното покритие на оголената армировка, e необходимо
бетонната повърхност да се почисти до здрав бетон чрез изчукване,
армировката да се почисти с телена четка и пробразувател за ръжда и върху нея
да се нанесе подходящ репариращ състав на циментова основа. За да се
предотврати повторно компроментиране на тези зони, е необходимо и да се
преработи детайла на захващане на балконските парапети към плочите.
По част от цокъла и сутеренните стени също се забелязва оголена
армировка. Тези участъци е необходимо също да се репарират по гореописания
начин.
По фасадите се наблюдават фуги между фасадните панели, обмазани с
битум. Това е индикация за възникнали в миналото течове от тези фуги.
Понастоящем също масово се констатират течове от тези фуги, при дъждовно
време. Препоръчително е фугите навсякъде да се обработят с водоплътен
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материал, дори и тези по които няма наличие на течове, предвид че детайла на
фугите е идентичен и навсякъде могат да се очакват идентични проблеми.
Не е изследвано състоянието на връзките между панелите, тъй като тези
връзки не са достъпни за обследване посредством безразрушителни методи.
Състоянието на връзките е от съществено значение за общата коравина и
устойчивост на градата и носимоспособностт на нейната конструкция.
Наличието на течове, на места във фугите между панелите, е предпоставка във
връзките да са започнали корозионни процеси вследствие на проникващата там
атмосферна вода. Препоръчително е навякъде по сградата да се предвиди ново
закрепване на панелите, което при авариране на старото такова, да поеме
неговите носещи функции. Като минимум такова закрепване трябва да се
предвиди в местата, където се констатират течове. Предвид оставащия все още
дълъг екслоатационния живот на сградата, е желателно да се предвиди за
всички панелни елементи по фасадата на сграда.
Покривната хидроизолация е подменена и вследствие на това в
последното етажно ниво не се констатират сериозни течове откъм покрива,
въпреки това, по покрива се наблюдава задържане на дъждовна вода, поради
неправилното оформени покривни наклони. Това е предпоставка за възникване
на течове в бъдеще. Необходимо е покривната хидроизолация да се подмени и
наклоните за водоотвеждане да се корегират. Не се допуска това да стане чрез
добавяне на нови слоеве материали върху съществуващите. Да се работи чрез
отстраняване на съществуващите изолационни слоеве, така, че завареното им
общо тегло върху последната стоманобетонна плоча да не се превишава.
Връзките на балконските парапети с останалите елементи от сградата са в
лошо състояние вследствие излагането им на атмосферни въздействия. Това е
предпоставка за авариране на връзките и вследствие на това - откачане на
ограждащ елемент. Тези връзки е необходимо да се усилят или подменят
изцяло по сградата.
На последния, осми етаж, при ремонт, е сменена дограмата. Масово по
подпрозоречните парапети при новите стъклопакети, се наблюдава мухъл и
овлажнявания. Това се дължи на недобре подбрани изолационни
характеристики на новата дограма и вследтвие на това – възникващ конденз
откъм помещенията и/или неправилно изпълнен детайл при фугите за
вентилация на дограмата. Необходими са мероприятия за промяна на
температурно влажностния режим на помещенията и спиране на този процес.
Сутеренното ниво е сухо, без следи от проникване на влага откъм
външните стени и без наличие на течове откъм канализационната система. По
тавана на част от помещенията има следи от стари овлажнявания, вследствие
на работата на съоръжения, разположени в тях, които понастоящем не се
стр. 8 от 16

ползват. За тези участъци са необходими репарационни мероприятия, за
възстановяване на бетонното покритие, както е описано по-горе в указанията за
въстановяване на долната страна на челата на балконските парапети.
В настилките около сградата не се констатират пропадания, но не
навсякъде около сградата има изпълнени водоплътни настилки. В участъците
където липсват такива, е възможно по-лесно да проникне атмосферна вода към
сутерена и основите на сградата. Препоръчително е да се изпълнят водоплътни
настилки, с наклон за отвеждане на атмосферните води на разстояние от
цокъла на сградата, навсякъде където липсват такива.
Наблюдват се течове откъм фугата между основната сграда и
помещението на бившия трафопост, поради недобре оформен детайл на
хидроизолацията при връзката между двете сгради.
Течове се наблюдават и откъм самия покрив на бившия трафопост, поради
цялостното състояние на хидроизолацията над това помещение. Необходимо е
тя да бъде подменена.
ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
Няма налична проектна документация, която да съдържа точни данни за
якостните характеристики на използваните материали в сградата. Предвид
масовата практика към онзи момент и установеното при огледа,
предполагаемите материали, използвани за сградата са:
Бетон с минимална марка М200 (приблизително съответстващи на В15)
съответно с Rb,c=0.85kN/cm2 – за стоманобетонните стени и фундаментите;
Бетон с минимална марка М200 (приблизително съответстващи на В25) с
Rb,c=1.45kN/cm2– за панелните елементи;
Армировка АI под формата на вързани скелети и заварени мрежи.
УСТАНОВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
За някои от материалите, вложени при изпълнението на конструктивните
елементи, якостните характеристики са установени след извършен обстоен
оглед на място и след извършени полеви тестове на якостните им
характеристики посредством безразрушителни методи.
Определянето на якостта на натиск на бетона е извършено на местата по
сградата, където има достъп до открити стоманобетонни елементи, с уред за
безразрушително определяне на локалната якост на бетон, а именно склерометър „PROCEQ Silver Schmidt PC N”. Имерването е извършено съгласно
изискванията на БДС EN 12504-2:2012 „Изпитване на бетон в конструкции. Част
2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока” и БДС
EN 13791:2007 - „Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции
стр. 9 от 16

и готови бетонни елементи”, като метода се основава на измерването на
големината на еластичен отскок на тяло, изстреляно към бетонна повърхност, от
уреда. Точките, където е извършено прострелването, са избрани в зони, където
бетонната повърхност е сравнително гладка и чиста, а самия бетон е
максимално запазен и недефектирал. Прострелвани са точки от монолитните
елементи в сутеренното ниво и от сглобяемите елементи. В точките, където
беше извършено прострелване, се установи минимална повърхностна якост на
натиск на бетона, съответстваща на клас В20, като установената якост за
сглобяемите елементи е дори по-висока. Това е и очакваната якост на натиск на
бетона. По-високите якостни характеристики, измерени при сглобяемите
елементи се дължат на факта, че тези елементи са заготвяни зцяло в заводски
условия, при строг контрол на качеството им. Резултатите от извършените
замервания, са протоколирани и приложени към настоящия доклад.
Наличието на армировъчни пръти, техният диаметър и бетонно покритие е
търсено чрез безразрушително сканиране на подбрани достъпни
стоманобетонни елементи, с уред „HILTI Ferroscan PS 200”, конструиран в
съответствие с европейски стандарти EN 55011, EN 50082-1, EN 61000-6-1-4.
Търсено е съответствие на установената армировка с приетите по времето на
изпълнението на сградата правила и утвърдени практики за конструиране на
съответния елемент. В сканираните елементи не бяха установени отклонения от
тях. Предвид вида на конструкцията и годината на построяване на сградата,
армировъчната стомана следва да се счита от вида AI (Rs = 225MPa) до
диаметър 10mm и AIII (Rs = 375MPa) за по-големите диаметри.
Резултатите от извършените измервания са протоколирани и приложени
към настоящия доклад.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА СГРАДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ, АКТУАЛНА ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО СГРАДАТА Е
БИЛА ПРОЕКТИРАНА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ.
Към момента в страната ни действат както българските нормативни
документи, така и единната европейска система за проектиране на стоителни
конструкции – Еврокод. Анализирано е по-подробно съответствието на
конструкцията съгласно българските нормативни документи, тъй като те са поблизки до тези, действали по време на първоначалното проектиране на
сградата. Въпреки това, всички бъдещи реконструкции или други намеси,
имащи отношение към конструктивни елементи, следва да се извършват при
удовлетворяване на изискванията на действащите към момента на
проектирането им нормативи.
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ПРОТИВОСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА
По времето, когато сградата е проектирана (1987-ма година) влизат в сила
„Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987ма година. Съгласно този нормативен документ, град София попада в
сеизмичен район с IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие.
По отношение на оценката за сеизмична осигуреност на сградата, по
критериите на „Наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година, може да бъде казано следното: От
момента на построяването си до момента на огледа, сградата е била
неколкократно подложена на слаби сеизмични въздействия (под VII-ма степен
по скалата MSK), както и на едно по-силно такова – земетресението от
22.05.2012г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като VII-ма степен
по скалата MSK. Няма данни то да е предизвикало разрушения, пукнатини или
други дефекти по носещи конструктивни елементи на сградата. Сградата е
изпълнявана по одобрени проекти, при изготвянето на които са спазени
действащите към онзи момент нормативни документи, актуални и в момента на
въвеждането ѝ в експлоатация. Поради изброеното по-горе, за сградата може
да се даде положителна оценка на сеизмичната ѝ осигуреност тъй като
изискванията на Чл.6, (2) от „Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година са удовлетворени. По
отношение на изискванията (за методиката за определяне на сеизмичните
сили, оразмеряването и конструирането на антисеизмичните конструкции)
заложени в Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година и по смисъла на ал.1,3 от
допълнителните разпоредби към нея, сградата е "осигурена", тъй като е
проектирана и изпълнена съгласно правилника от 1987-ма година.
Съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони” от 1987-ма
година, град София попада в сеизмичен район с интензивност на въздействието
IX-та степен по МСК. Изчислителните сеизмични сили, съгласно същия
документ, се определят по формулата:
Eik = C . R . Kc . βi . ηк . Qк където:
C = 1.0 коефициент на значимост (жилищни сгради с 20 и по-малко етажи);
R = 0,25 - коефициент на реагиране за безскелетни, едропанелни жилищни
сгради,
Kс = 0.270 – сеизмичен коефициент, представляващ отношението на
приетото за всяка сеизмична степен изчислително ускорение на почвата към
земното ускорение;
0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви от
II-ра група);
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Т - период на собствени трептения;
ηк – коефициент на формата на трептенето;
Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:
Е11 = 1 . 0,25 . 0,27.β1.η11.Q1 = 1 . 0,25 . 0,27.η11.Q1.1.2/T1 = 0,081.η11.Q1/T1;
Е12 = 1 . 0,25 . 0,27.β2.η12.Q2 = 1 . 0,25 . 0,27.η12.Q2.1.2/T2 = 0,081.η12.Q2/T2;
Е13 = 1 . 0,25 . 0,27.β3.η13.Q3 = 1 . 0,25 . 0,27.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,081.η13. Q3/T3 и
т.н.
Според наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година, град София попада в сеизмичен район
също с IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие по скалата
МSK. Kонструкциите следва да бъдат оразмерени за поемане на сеизмични
сили, чиито изчислителни стойности се определят по формулата:
Eik = C. R . Kс . βi . ηiк . Qк

където:

C = 1,00 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от II-ри клас по
значимост на строежите (III - та категория съгл. Чл.137, ал.1, т.3, буква в) от ЗУТ,
сгради до 10 етажа);
R = 0,25 – коефициент на реагиране, за сгради изпълнени по система за
ЕПЖС, като стойността се отнася за съществуващи строежи;
0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви
група С);
ηiк - коеф. на разпределение на динамичното натоварване;
Kс = 0,27 - коефициент на сеизмичност, за зона с IX-та степен на
интензивност (гр.София);
Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:
Е11 = 1 . 0,25 . 0,27.β1.η11.Q1 = 1 . 0,25 . 0,27.η11.Q1.1.2/T1 = 0,081.η11.Q1/T1;
Е12 = 1 . 0,25 . 0,27.β2.η12.Q2 = 1 . 0,25 . 0,27.η12.Q2.1.2/T2 = 0,081.η12.Q2/T2;
Е13 = 1 . 0,25 . 0,27.β3.η13.Q3 = 1 . 0,25 . 0,27.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,081.η13. Q3/T3 и
т.н.
Усилията получени съгласно действащите към момента нормативни
документи не се различават от тези, с които следва да е работено по време на
проектирането на сградата, а именно съгласно правилника от 1987-ма година. В
актуалния нормативен документ има допълнителни конструктивни изисквания,
към елементите, поемащи сеизмични въздействия, които по презумпция не са
спазени, без обаче това да е от съществено значение за сеизмичната сигурност
на сградата като цяло.
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НАТОВАРВАНИЯ ЗА СГРАДАТА
Предвид годината на проектиране, за сградата са прилагани действащите
към онзи момент „Изчисляване на строителните конструкции и земната основа”
от 1964-та година. В приложената по-долу таблица е направена съпоставка
между натоварванията от правилника от 1964-та година (нормативни
стойности) и „Наредба 3 за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година
(нормативни стойности).
Натоварвания и
въздействия върху
конструкцията на
сградата
Собствено тегло на
материалите
Помещения за живеене
или обитаване
Стълбища в жилищни
сгради
Балкони в жилищни
сгради
Неизползваеми
тавански помещения
Натоварване от вятър за
гр. София
Натоварване от сняг за
гр. София

1964-та г.

Коеф. на
натоварв
ане

2005-та г.

1.10/1,30

Коеф. на
натоварв
ане
1.20/1.35

1,50 kN/m2

1.40

1,50 kN/m2

1,30

3,00 kN/m2

1.30

3,00 kN/m2

1,30

4,00 kN/m2

1.30

3,00 kN/m2

1,30

0,50 kN/m2

1.40

0,50 kN/m2

1,30

0,55 kN/m2

1.20

0,43 kN/m2

1,40

0,70 kN/m2

1.40

1,00 kN/m2

1,40

Разлика в
проценти в
натоварвания
та
Завишено с
9,1%/3,85%
Намалено със
7%
Непроменено
Намалено с
25%
Намалено със
7%
Намалено с
10,5%
Завишено с
42%

От таблицата се вижда, че в актуалната към настоящия момент наредба и
тази действала по време на проектирането на сградата са заложени близки по
стойност натоварвания, като крайните изчислителни стойности дори са пониски към днешна дата. Нормативните стойности на обемните тегла на
материалите са непроменени. Различават се само коефициентите за сигурност с
които се работи. Общия изчислителен товар за етажно ниво съгласно
актуалните норми не е завишен с повече от 5% в сравнение с натоварването
заложено при първоначалното проектиране на сградата. Фактът, че сградата е
била експлоатирана съгласно настоящото си предназначение в продължение на
дълъг период от време без наличие на дефекти по носещата ѝ конструкция и в
бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, също дава основания
да се смята, че усилията в елементите могат да бъдат надеждно поети с
наличната им носимоспособност.
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НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
По отношение на стоманобетонната си конструкция, сградата
е
проектирана съгласно „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции” от 1967-ма година. Може да се счита, че заложените в него
изисквания са спазени, тъй като конструкцията на сградата е изпълнена и
въведена в експлоатация, съгласно одобрен проект по част Конструкции, още
повече, че по носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи не
се откриват пукнатини, недопустими деформации или други дефекти.
В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от
1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по
отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи, освен
завишаване на минималните конструктивни изисквания.
В „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”
има заложени различни изисквания по отношение на конструиране на
армировката. Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне,
въведена е различна номенклатура на армировъчните стомани и д.р. Тези
изисквания по презумпция не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на
сградата, към настоящия момент, не предполага, че усилията в носещите
конструктивни елементи не могат да бъдат поети с наличната им
носимоспособност.
НОРМИ ЗА ФУНДИРАНЕ
По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият
период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания в
основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре
уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се
очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или
други проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма
индикации за наличието на такива.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като цяло, въпреки дългогодишния си период на експлоатация, сградата се
намира в добро техническо състояние. Повечето от констатираните дефекти по
нея се дължат на дългогодишна липса на поддръжка, не представляват
непосредствена опасност за сигурността на ползвателите ѝ и не намаляват
онези носимоспособност и сигурност, които са били заложени по време на
първоначалното проектиране на сградата. Те могат да бъдат лесно отстранени
посредством рутинни ремонтни дейности.
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Вследствие на цитираното по-горе, може да се заключи, че конструкцията
на обследваната сграда изпълнява голяма част от съществените изисквания на
актуалните нормативни документи по част „Конструкции” по отношение
поемането на вертикалните въздействия, на които е подложена и може
безопасно да бъде експлоатирана съгласно настоящите си функции.
По отношение на хоризонталните въздействия, съгласно критериите,
заложени в „Наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от 2012-та година, за сградата може да се даде
положителна оценка на сеизмичната и осигуреност. Съгласно същата наредба
тя се класифицира също и като осигурена на сеизмични въздействия, тъй като е
проектирана и строена след влизането в сила на земетръсните норми от 1987ма година.
МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА
На основание извършеното обследване и анализ на повредите по
сградата, за нея е необходимо да се изпълнят следните мероприятия:
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ: Няма
НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:
- Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ пълно
възстановяване целостта на мазилките и обработка на стоманобетонните
елементи с оголена армировка. Това следва да се извърши чрез почистване на
бетонната повърхност до здрав бетон, отстраняване на корозиралия слой от
армировката с преобразувател за ръжда и нанасяне на подходящ репариращ
състав върху нея. По аналогичен начин следва да се репарират и елементите с
оголена армировка в сутерена;
- Обработка на фугите между фасадните панели, с водоплътен материал,
навсякъде по сградата;
- Подмяна на покривната хидроизолация, включително корекция на
покривните наклони, на основната сграда и на помещението на бившия
трафопост, включително подходяща обработка на фугата между тези две тела;
- Мерки за спиране на конденза по вътрешната страна на подпрозоречните
парапети на осми етаж.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ:
- Препоръчително е изпълнение на допълнителни укрепващи елементи за
връзка на външните панели с останалата част от конструкцията на сградата;
- Препоръчва се усилване или подмяна на връзките на балконските
парапети със стените, навсякъде по сградата;
- Препоръчително е изпълнението на водоплътни настилки около сградата,
там където липсват такива.
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За правилната и безопасна експлоатация на сградата в бъдеще, е
необходимо да се извършват още:
- Периодични ремонти на покривните изолации на всеки 5 години, като не
е допустимо претоварване на покривната конструкция с
повече от
съществуващите в момента хидроизолационни материали;
- Своевременно да се почистват покривните воронки с оглед избягване на
запушването им, и оттам – възникването на течове и повреди в покрива;
- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички
вертикални канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на
преминаването им през сградата;
- Периодично трябва да се почиства хоризонталния канализационен клон
свързващ сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на течове,
овлажняване на земната основа и възможно поддаване на фундаментите на
сградата вследствие на това;
- След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След
изтичане на 50-годишния експлоатационен срок на сградата – да се извършва
обследване на строежа на всеки 5 години.
ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ИЗМЕНЕНИЯ В НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА
СГРАДАТА БЕЗ ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ НА ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР!

Изготвил:

София,
05.2017г.
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ПРОТОКОЛ №1
Измерване: точка No1
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impact coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:14PM
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 41.0 x 0.6 = 24.6 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

9. 0 N/ mm? Curve EU

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

N=
Ni=
f =
s =

Form factor

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
41.0 N/mm? (48.0 Q)
9.0 N/mm? (3.5 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №2
Измерване: точка No2
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impact coun ... Name Date & T ime

Mean value

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.

28.05. 2017 12:17PM

4669

54.0 N /mm?

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60 56.0 54.0 53. 554.5
55.0
51.5 53.0 50. 5
47. 548.5 48.5
50
44.0
40
30

Media n EN
Q-Values
56.0
54.0
53.5
54.5
44.0
47.5
48.5
48.5
51.5
53.0
50.5
55.0

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 54.0 x 0.6 = 32.4 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

12.5 N/ mm? Curve EU

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

N=
Ni =
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
54.0 N/mm? (52.3 Q)
12.5 N/mm? (3.6 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №3
Измерване: точка No3
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impac t coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:21PM

4777

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.
43.0 N /mm?

Media n EN

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60

52.0

50

47.0 49. 0

43.0

47.5

53. 0

48.5 47.5

51.5

48.0 50. 5

51.5

40
30

Q-Values
52.0
47.0
49.0
43.0
47.5
53.0
48.5
47.5
51.5
48.0
50.5
51.5

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 43.0 x 0.6 = 25.8 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

7. 8 N/ mm? Curve EU

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

N=
Ni =
f =
s =

Form factor

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
43.0 N/mm? (48.8 Q)
7.8 N/mm? (2.8 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №4
Измерване: точка No4
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impac t coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:34PM

4789

A veragi ng . .. Valid/Total St d de v.
49.5 N /mm?

M edia n EN

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
56.5

60

50. 0

50 48.5

54.5 52.5

57. 5
51.0 50.0 51.0

47.0

53. 0 50.0

40
30

Q-Values
48.5
56.5
50.0
54.5
52.5
57.5
51.0
50.0
51.0
47.0
53.0
50.0

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 49.5 x 0.6 = 29.7 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

10.0 N/ mm? Curve EU

N=
Ni =
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
49.5 N/mm? (51.0 Q)
10.0 N/mm? (3.1 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №5
Измерване: точка No5
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impact coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:44PM

4801

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.

52.0 N /mm?

M edia n EN

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60

53.0

50

48.5 49. 0

52.0 53.0 53. 551.0

49.5 51.5

52.5 53. 0
46.0

40
30

Q-Values
53.0
48.5
49.0
52.0
53.0
53.5
51.0
49.5
51.5
52.5
53.0
46.0

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 52.0 x 0.6 = 31.2 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tings
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

7. 8 N/ mm? Curve EU

N=
Ni =
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
52.0 N/mm? (51.8 Q)
7.8 N/mm? (2.3 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №6
Измерване: точка No6
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impac t coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:45PM

4813

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.

38.5 N /mm?

M edia n EN

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60
50

51.0
42.0

44. 5 46.0

48.5 48. 5 51.0

47.0

51.0

39.5

40

47. 0 45.0

30

Q-Values
42.0
51.0
44.5
46.0
48.5
48.5
51.0
39.5
47.0
51.0
47.0
45.0

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 38.5 x 0.6 = 23.1 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

9. 0 N/ mm? Curve EU

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

N=
Ni =
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
38.5 N/mm? (47.0 Q)
9.0 N/mm? (3.6 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №7
Измерване: точка No7
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impac t coun ... Name Date & T ime

Mean value

28.05. 2017 12:45PM

4825

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.

43.0 N /mm?

M edia n EN

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60

51.5

50

57.5

57.0
46.0 49. 049.0 48.0 47. 0

52.0
44.5

48.5 48. 5

40
30

Q-Values
51.5
46.0
49.0
49.0
48.0
47.0
57.0
44.5
52.0
48.5
48.5
57.5

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 43.0 x 0.6 = 25.8 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

11.3 N/ mm? Curve EU

N=
Ni=
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
43.0 N/mm? (48.8 Q)
11.3 N/mm? (4.0 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ОБЕКТ: ЖИЛ. БЛОК 29, ж.к."Студентски град"
р-н "Студентски", гр.София

ПРОТОКОЛ №8
Измерване: точка No8
OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ
Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012
-EN 13791:2007
Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N
Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)
Посока на удара : хоризонтално
Условия на измерването: стандартни
Impac t coun ... Name Date & T ime

Mean value

A veragi ng . .. Valid/Total Std de v.

28.05. 2017 12:46PM

4849

36.5 N /mm?

Q-Values diagram[meas urement orde r]
100
90
80
70
60
50 47.5 45.5 46. 5 45.0 47.5

54. 0 52.0

48.0 45.5 46.0

42. 0 44.0

40
30

M edia n EN
Q-Values
47.5
45.5
46.5
45.0
47.5
54.0
52.0
48.0
45.5
46.0
42.0
44.0

20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Oтчетена якост на натиск:
Rb = 36.5 x 0.6 = 21.9 MPa

Извършил замерването:
..................
инж. Мария Абаджиева

Дата: 28.05.2017г.
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Conv. curve

7. 8 N/ mm? Curve EU

Sta tistics
Measurements
I nvalid m easurem ents
Media n EN
Standard de via tion
Set tin gs
Averaging mode
Conversion curve
Form factor
Carbonation factor
Uni t
Serial numb er
Spring type
Comment
[ Ad d]

Form factor

N=
Ni =
f =
s =

Carbon...

Cube 150m... 1.00

12
0 (0%)
36.5 N/mm? (46.3 Q)
7.8 N/mm? (3.3 Q)

Median EN
Curve EU
Cube 150mm (100%)
1.00
N/mm?
SH01-005-0558
SilverSchmidt N

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ

Изготвил:

2017г.
гр. София

инж. Мария Абаджиева

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Акт за частна държавна собственост № 01203 от 25.09.1998г.
- Снимков материал

I1nomBeH C'b2AaeHO 'IA.68 om 3,UC

PEIIYEAMKA
MHHllCfEPCTBO HA <IH1HAHCIITE
O,UOEP5IBAM

MUHuembp, 06AaemeH ynpaBumeA
pe2iJ.embP....

:~IJ!.!...?

OEAACT CO<!)I15I

kapmomekam...........AfJ/t
,Uoeue (P3)n {.t?t. /}, t?dfl; '£If r

3A

e u ne'lam)

A K T No ~g(.~.

~bP)KABHA

COECTBEHOCT

'tlACTHA
(113KAIOlII1TEAHA, ITYEAl1lIHA,lIACfHA)

Ha HegBmkuM UMom, HaxogHw, ce B 2p.CO¢U5I,paUOH I1CmygeHmcku l1
"~m ellmcku 2 a ", Cm eHmcko o6w,e:tkumue"- 6A.N29
1. M TA u MSICfO Ha
A.1. t?f}, 19982. 06Aacm CO¢U51
Cbcma8~rHe Ha akma:
Yn aBAeHue "Lh :tkaBHa co6cmBeHocm"
:.. Ha kakBo OCHOI3AHl1E
4A.78 (omM.), om H,IJJ1, npomokoA o6p.16/23.12.19882.
HCI kOH JJ.ATA UMombm e
4.1\.68, M.1 om 3,IJ,C
cmaHaA b ;kaBeH:
3. Bl1~ 11 OI1l1CAHV1E HA
I1MOTA:

- xapakmep:
(kb1.l.\a,anapmaMeHm,
g80pHO MHcmO,n-A U gp.);
- pa3Mep:
(U.eAuH UMom UAU ug.4. e
ogbp)}(aBeH );
(o6w,a IlA01.l.\ - 3acmp.,
He3acmp.);
(IlA01.l.\ BkB.M., ema)}(Hocm,
kOHcmpyku.uH, 20guHa Ha
nocm oHBaHe ;
4. EI1BIII COECTBEHVlK

CmygeHmcko o6w,e:tkumue- 6A.N 29 Ha oceM ema%.a C'bC
cymepeH, C'bC 3acmpoeHa nAow, om 902 k8.M., pa32'bHama
3acmpoeHa nAow, - 8 118 k8.M., 3aCmpOeHa ky6amypa 21 620
ky6.M.
KOHcmpyku.U5I- ED)KC
foguHa Ha nocmpoH8aHe- 19882.
\

I1CCO"-EM
H5IMA

UMe, aq ec :
6. Nu,UATAHa
CbCfABEHl1 I10-PAHO
AKTOBE:
7. MEcrOHAXO)K~EHI1E
HA l1MOTA:
(2p., paUOH, kB., napt\eA, 1M.
N, MecmHocm, .?k.k., YA. N,
6A., Bx., an. em.
8. fP AI-U1QA Ha u.eAUH
t1Mom(Cbccegu) UHa
CepBl13HUme nOMew,eIlUH
(maBaHe, Ma3ema):
9. UEHA HA l1MOTA:

MC N1745/31.05.19892. Ha 06w,uHa "CmygeHmcka"
2p. CO¢U5I, pauoH "CmygeHmcku", kB "CmygeHmcku 2pag"
Cmygeumcko o6w,e.?kumue 6A. N 29

YA. "B'bp6aH feHy.e8"
YA. l1r1ocu¢ Mocu¢o6"
6A.N28

.

_,nk020 ce crOITAHVlCBA U YITPABA5IBA UMoma: Hm.\UOHaAHa akageMwI 3a meampaAHO U
.AMoBo U3kycl11Bo- CO¢lliI
- oCHoBaHue/P~3nopeJkga~ N80/07.08.1997z. Ha MUHucmepckU51 cbBem, TIpUAoJkeHue N2,
_' . .
.
m.12
... •.
: . ............ -;~ . \
iakm Ha MC, 3ano8eg U gp.)
11. OTCf"hI1EHO ITPABO H.A ITOA3BAHE: ................................................ .................................................. .
'.....
"
.
........................................... ,...., ....................................................... , .................................................................. ..... .
- oCHo8aHue (3ano8eg No;·gama): ............................... ~ ................................. ................................................ ...
- 3a cpok om .............: .............................................. go ................................................................... ....................... .
- 8ug ....................................................................................................................................................... ................ .
_ (8'b3Me3gHo, 6e3B'b3Me3gHo, kOlll\ccUUl
12. OTCf"hIIEHO ITPABO HA CfPOE)K 3a : ....................................................... ................................... :.. .

.................................................................................................................................................................................

- Ha koe Auu,e.................................................................................................................................................... ......:
- oCHoBaHue(3anoBeg No, gama): .................... ................................................................................................. .
- Bug (B'b3Me3gHo 6e38'b3Me3jlHo) ................................................................................................................ ...... .
13. OTCf"hI1EHO TIPABO HA HA,I:J;CfP05IBAHE M I1PMCfP05IBAHE
- Ha ·k020............................................................................................................................................................... ..

- oCHoBaHue.(3ano8eg No,.gama): ........................................................................................................................ .
t4. M3BbPIIIEHM PA3TIOPE,nMTEAHM ,nEVlCfBV15I c UMoma:
(3awma, npogaJk6a, geA6a U gp.)
............................................... Ha ocHo8aHue.......·................................................................ ................................. .
(3anoBeg No, gama)
.................. ........................................................................ .... ................ ...................... ................... ... ........ , ............. .. .

5. MMOTbT E BKAIOqEH B KATIMTAAA HA TbPfOBCKO ,nPY)KECfBO uMoma: ............
..............................Ha.ocHo8aHue: .......................................................................................... ... ... .............. ....... .. ..... ..
6. AKTOCbCTABMTEA: (mpume UMeHa u gA'b)}ruocm):
;rI,uaHa MBaHoBa ,nuMumpo8a
lopucm - ekcnepm

)()fo1/

noq.tluc) '.

7.3AJ3EAE)KJ(A:

СНИМКА 1
ИЗГЛЕД НА СГРАДАТА ОТ ИЗТОК

СНИМКА 2
ИЗГЛЕД НА СГРАДАТА ОТ ЗАПАД

СНИМКА 3
ИЗГЛЕД НА ПОКРИВА - ОТДУШНИЦИ БЕЗ ШАПКИ, ВОРОНКИ БЕЗ РЕШЕТКИ, СЛЕДИ ОТ
ЛОКВИ ОБРАЗУВАЩИ СЕ ЗАРАДИ НЕПРАВИЛНИ НАКЛОНИ

СНИМКА 4
СВЛЕЧЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПРИ СТЕНИТЕ НА ПОКРИВА

СНИМКА 5
СГРАДЕН ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ В СУТЕРЕНА

СНИМКА 6
КОРИДОР В СУТЕРЕНА

СНИМКА 7
СТЪЛБИЩЕ

СНИМКА 8
КОРИДОР ПРЕД АСАНСЬОРИТЕ

СНИМКА 9
ИЗГЛЕД ОТ ТИПОВИ СТУДЕНТСКА СТАЯ, КОРИДОР И БАНЯ

СНИМКА 10
АБОНАТНА СТАНЦИЯ

