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ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 
от извършеното обследване 

 

Настоящото конструктивно обследване е извършено по искане на възложителя, 
въз основа на: 

‐изготвено архитектурно заснемане на 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, които не са видими; 
‐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”.  
 

ДАННИ ЗА СГРАДАТА 
 

За изготвяне на настоящия доклад бе извършен подробен оглед на сградата.  
По  време на  провеждане на  обследването,  екипът  не  разполагаше  с  проектна 

документация по част конструктивна,  касаеща обекта,  като няма данни дали такава е 
съхранена.  

Цитираните  по‐долу  данни  отразяват  наблюденията  и  съответните  изводи, 
направени от извършения на място конструктивен оглед. В рамките на обследването, 
по  безразрушителни  методи,  бяха  установени  реалните  якостни  характеристики  на 
използвания  бетон,  както  и  конструирането  на  армировката,  за  определени  носещи 
елементи. 
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АДРЕС: Сградата, обект на настоящото обследване, се намира на бул.”Цар Борис 
III”No 128, р‐н „Красно село”, гр.София. 

 
НАСТОЯЩО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  В  сградата  се  помещава  132  СОУ  „Ваня 

Войнова”.  От  момента  на  построяването  си,  сградата  не  е  променяла 
предназначението си. 

 
ПЪРВОНАЧАЛНО  ПРОЕКТИРАНЕ  И  СТРОИТЕЛСТВО:  Сградата  е  изпълнена  по 

през  1959г.  Проектирането  е  протекло  в  предходните  години.  Няма  данни  за 
организацията,  осъществила  проектирането,  както  и  за  тази  осъществила 
строителството. 

 
ГЕОЛОЖКИ  И  ТЕРЕННИ  УСЛОВИЯ:  Теренът,  на  който  е  изградена  сградата,  е 

равнинен. Няма съхранени документи от извършени инженерно геоложки проучвания. 
Не са запазени обяснителна записка и чертежи 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  бяха  установени,  почвените  разновидности,  изграждащи  земната 
основа,  както  и  хидрогеоложките  обстоятелства  на  строителната  площадка.  По 
наблюдаваното  по  време  на  огледа  състояние  на  сутеренните  стени  и  настилката  в 
сутеренa, (липса на влага в долния край на стените, липса на влага в настилката) може 
да  се  заключи,  че  нивото  на  подземните  води  е  трайно  по‐ниско  от  нивото  на 
настилката,  и  дори  от  котата  на  фундиране  на  сутеренa,  предвид  това,  че  не  се 
наблюдаваха ефекти от капилярно покачване на влага по сутеренните стени.  

 
АРХИТЕКТУРНО  РЕШЕНИЕ:  Сградата  на  учебния  корпус  представлява 

правоъгълно тяло, с издължена форма в план, на четири етажа, със сутерен. Тялото на 
учебния корпус е разделено с деформационна фуга по  средата.  В десния му  (спрямо 
главния му вход) край, в перпендикулярно направление и напред от главната фадсада, 
е  развита  топла  връзка,  водеща към физкултурния  салон,  както и  самия физкултурен 
салон. Топлата връзка и физкултурния салон са едноетажни тела, без сутерен. Сградата 
се  обслужва  от  две  стълбищни  клетки  –  по  една  в  двата  края  на  учебния  корпус.  По 
този начин,  всяко от  телата, отделени с деформациона фуга, разполага със собствено 
стълбище. 

Схемата  на  типовия  етаж  е  проста  ‐  стълбищна  клетка  и  фоайе  от  страната  на 
главния вход, коридор, преминаващ през цялата дължина на етажа, от който се влиза в 
поредица от класни стаи и, в другия край на сградата, стълбище и санитарен възел.  

Конструктивната  етажна  височина  е  около  3.85m  –  3.90m  (измерена  светла 
височина в коридора 3.65cm + предполагаема дебелина на подовия пакет 20сm на 1‐ви 
етаж). 

Покривите  на  учебния  корпус  и  физкултурния  салон  са  скатни,  с  покритие  от 
керемиди, а този на топлата връзка е плосък, топъл. 

Физкултурния салон е саниран, като е положена топлоизолация по външните му 
стени. 

 
КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕНИЕ:  Носещата  конструкция  на  сградата  е  монолитна, 

стоманобетонна,  скелетно  гредова.  Състои  се  от  фундаменти,  вертикални  носещи 
елементи  ‐  колони  и  етажни  подови  и  таванска  конструкции,  решени  като  гредови 
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плочи.  Всички  елементи  са  изпълнявани  на  обекта,  където  вероятно  е  приготвяна  и 
бетонната смес.  

  
ФУНДИРАНЕ:  В  рамките  на  настоящото  обследване  не  бяха  установени 

конкретните  параметри  на  фундирането  ‐  вид  и  размери  на  отделните  фундаменти, 
височина и брой на стъпките им, котите на фундиране, използваните при изчисленията 
характеристики на земната основа, използваните материали за фундаменти и др. 

Предвид  периодът  на  проектиране  и  строителство  и  характерните  за  онзи 
момент строителни практики, за фундирането на сградата могат да бъдат направени, с 
голяма  степен  на  достоверност,  следните  предположения:    Колоните  са  фундирани 
върху  многостъпални,  единични,  бетонови  фундаменти;  фасадните  тухлени  стени  са 
фундирани върху ивични основи, с една или две стъпки, продължаващи до кота терен 
като  сутеренни  стени.  Те  са  изпълнени  най‐вероятно  от  неармиран  бетон,  макар  че 
съществуват  и  други  решения;  вътрешните  дебели  зидове,  вероятно,  са  фундирани 
върху  ивична  основа.  Подовата  конструкция  в  приземния  етаж  е  изпълнена  като 
армирана  бетонова  настилка  с  предполагаема  дебелина  около  10см,  армирана  с 
единична мрежа и положена върху легло от трамбована баластра. 

В  рамките  на  настоящото  обследване  не  бяха  установени  материалите, 
използвани  за  фундаментната  конструкция  на  сградата,  както  и  техните  якостни 
характеристики.  

 
ВЕРТИКАЛНИ  КОНСТРУКТИВНИ  ЕЛЕМЕНТИ:  Вертикалните  конструктивни 

елементи  са  монолитни  колони  с  правоъгълно,  квадратно  и  др.  сечение.  По  всяка 
вероятност,  в  поемането  на  вертикалните  товари,  участват  и  тухлените  стени  по 
контура  на  сградата,  както  и  тези  между  класните  стаи,  като  освен  това  създават 
устойчивост  на  конструкцията  на  хоризонтални  въздействия  (вятър,  земетръс). 
Изпълнени са от плътни тухли, зидани с циментов разтвор. Колоните са с променливо 
(намаляващо) във височина сечение.  

Вертикалните  конструктивни  елементи  са  монолитни  колони  с  правоъгълно  и 
квадратно сечение, променливо (намаляващо) във височина.  

Колоните са подредени,  в  голямата си част, по продължението на надлъжните 
оси  на  сградата  ‐  по  един  ред  в  равнините  на  надлъжните  фасади  и  един  ред  в 
преградния зид между коридора и класните стаи. Разстоянията между тези оси (голямо 
междуосие  600см  ‐  класни  стаи  и  малко  междуосие  300см  ‐  коридор)  обуславя 
подпорното  разстояние  на  елементите  на  етажните  подови  конструкции.    В 
коридорите, които са гредови плочи, осовото разстояние между гредите е 4.40m, като 
може да се предполага, че колоните кореспондират с гредите и също са разположени в 
тези оси. Аналогично  тези в  зида между класните  стаи и коридора  също вероятно  са 
подредени в такава ос. По фасадата на класните стаи има колони с по‐големи размери, 
през разстояние около 8.40 и по‐малки колони, оформящи още три равни междуосия 
между големите, съотвено по 2.80m. 

Физкултурния  салон  е  с  приблизителни  външни  размери  10.00m  /  18.60m.  В 
конструктивно отношение се  състои от  седем броя рамки,  разположени по късата му 
страна.   

 
ЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ:  
Етажните  подови  конструкции  на  сградата  са  монолитни,  стоманобетонни, 

гредови  плочи  .  При  огледа бяха  констатирани  различни  решения  в  отделни  зони  от 
сградата.  
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Общ  принцип  за  всички  етажни  подови  конструкции  е,  че  по  цялото 
продължение  на  фасадите  и  на  вътрешния  надлъжен  зид,  както  и  на  напречните 
преградни  стени  между  класните  стаи,  са  изпълнени  греди,  скрити  в  зидовете  и 
поемащи натоварването от съответните стени, от горното ниво.  

Описаната  по‐горе  система от  греди разделя  етажните подови  конструкции на 
отделни полета, натоварването от които поема.  

Плочата на коридора е изпълнена с оребряване по късата си страна през 4.40m. 
Таваните  на  класните  стаи  изглеждат  гладки,  но  съществуващата  разлика  от 

около 25см между светлата височина на етажа измерена в коридора и в класната стая. 
Практически,  тавана  на  класните  стаи  равни  с  долния  ръб  на  гредите  в  коридора. 
Възможните  решения,  приложени  тук,  са  няколко.  Най‐вероятно  е  подовите 
конструкции  да  представляват  плоча,  гъсто  оребрена  с  плитки  второстепенни  греди 
или  касетирана  плоча,  премостваща  подпорното  разстояние  от  600cm,  под  които  е 
изпълнен  окачен  таван  от  измазана  рабицова  мрежа.  Друго  подобно  решение  е 
гъсторебрест  под,  получаван  от  отливане  на  монолитни  стоманобетонни  ребра, 
аналогични  на  второстепенните  греди,  в  пространствата  между  специално 
произвеждани  керамични  кухинообразуватели  ‐  хурди.  По‐малко  вероятно  е 
изпълнение с гладка стоманобетонна плоча, поради голямото и подпорно разстояние и 
прозтичащата от това голяма дебелина на елемента и тежкото му армиране, което, до 
известна степен, е в разрез с традициите от онова време.  

Стълбищните рамена са със статическа схема проста греда, армирани са с долна 
носеща  армировка  по  наклона  на  рамото  и  предават  натоварването  си  върху 
стоманобетонни греди.  

 
ПОКРИВНА  КОНСТРУКЦИЯ:  Покривната  конструкция  на  учебния  корпус  и 

физкултурния  салон  е  дървен,  скатен  покрив  с  традиционно  изпълнение. 
Конструкцията се състои от дъсчена обшивка, носена от ребра, от своя страна стъпващи 
върху столици. Столици са развити централно при билото, по една междинна от двете 
страни  на  билото  и  лежащи  върху  стоманобетонни  пояси  столици  по  контура.  
Натоварването от столиците, посредством попове се предават върху стоманобетонната 
подова  конструкция  над  втория  етаж.  Предвидени  са  укрепващи  елементи  за 
дървената конструкция ‐ паянти, клещи  , подкоси и разпънки. Поповете стъпват върху 
стоманобетонната  конструкция  посредством  дървени  подложки.  Състоянието  на 
дървената  конструкция  е  добро.  Компроментираните  елементи  са  подменени  при 
последния ремонт. Течовете също са отстранени.  

Покрива  на  топлата  връзка  между  учебния  корпус  и  физкултурния  салон  е 
плосък, стоманобетонен, топъл. Върху таванската плоча е развит изолационният пакет. 

 
ИЗПОЛЗВАНИ  МАТЕРИАЛИ:    Няма  налична  проектна  документация,  която  да 

съдържа  данни  за  използваните  марки  бетон  и  техните  изчислителни  якостни 
характеристики.  Реалните якостни характеристики на бетона,  установени по време на  
извършеното от настоящия колектив обследване, са цитирани по‐долу.  

Предвид  масовата  строителна  практика  към  момента  на  проектиране  на 
сградата, предполагаемите материали използвани в проекта са: 

Бетон М75 за фундаменти, армирани бетонови настилки 
Бетон М100 за фундаменти, сутеренни стени 
Бетон М150 за елементи на връхната конструкция 
Стомана Ст3 ‐ Rs=2500кг/кв.см  ‐ гладки пръти 
Стомана Ст5 ‐ Rs=3000кг/кв.см  ‐ оребрени пръти 
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Единични плътни тухли ‐ за фасадни и вътрешни преградни стени – установено 
при огледа. 

 
Армировъчна стомана клас АII ‐ Ra=2700кг/кв.см; 
Армировъчна стомана клас АII ‐ Ra=3000кг/кв.см; 
Разтвор М50 за зидане на тухлените стени и шайби; 
Плътни единични тухли ‐ за фасадни и вътрешни преградни стени ‐ установено 

при огледа; 
Дървен  материал  с  различни  сечения,  II‐ра  категория  –  за  елементите  на 

дървената покривна конструкция. 
 

АНТИСЕИЗМИЧНА КОНСТРУКЦИЯ:  Настоящата сграда притежава простанствена 
коравина и носимоспособност за поемане на хоризонтални въздействия, в това число и 
сеизмични, благодарение на свойствата на носещата си конструкция.  Плътните зидове, 
със  значителна  дебелина,  обрамчени  от  стоманобетонни  елементи  образуват,  на 
практика, тухлени шайби. Благоприятно е значителното количество на такива елементи 
и факта, че те преминават през цялата височина на сградата, както и че са разположени 
в  две  взаимно  перпендикулярни  посоки.  Стоманобетонният  скелет  сам  по  себе  си 
притежава коравина и носимоспособност при поемане на хоризонтални въздействия, 
благодарение  на  многобройните  корави  възли,  съществуващи  в  точките  на  връзка 
колона‐греда.  В  сградата  се  образуват  значителен  брой  многоетажни  многоотворни 
рамки. 

Благоприятен  фактор  при  съпротивлението  на  сградата  на  сеизмични 
въздействия  е  наличието  на  корава  диафрагма  (практически  недеформируема  в 
равнината си стоманобетонна плоча) на всяко етажно ниво, обединяващо за съвместна 
работа  всички  антисеизмични  конструкции.  Наличието  на  благоприятна,  близка  до 
правоъгълната форма в план, както и неизменящата се, регулярна по височина форма, 
респективно етажна маса на сградата, са друг благоприятен фактор.  

 
НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОГЛЕД:  Конструкцията на сградата се намира в 

добро техническо състояние. В  учебния корпус, физкултурния салон и  топлата връзка 
към него не се наблюдават аварирали елементи, недопустими провисвания и каквито и 
да  било  други  обстоятелства,  говорещи  за  изчерпване  на  носещата  способност  на 
определен елемент или недостатъчна сигурност при използване на сградата съобразно 
нейното предназначение. Няма индикации за слягане на основите.  

По  фасадите  на  сградата,  особено  задната  фасада  на  учебния  корпус,  се 
наблюдават  много  участъци  с  обрушена  мазилка,  както  и  много  отремонтирани  по‐
стари  такива  участъци.  Причина  за  това  са  предимно  течове  от  външни  водосточни 
тръби,  както  и  дългогодишния  експлоатационен  период  на  сградата,  през  който 
външната мазилка не е подменяна. Въпреки че сами по себе си тези отлепени мазилки 
не  представляват  конструктивен  проблем,  такива  участъци  създават  условия  за 
проникване  на  вода  в  тухлените  зидове,  която  след  последователни  цикли  на 
замръзване  и  размръзване  води  до  бавното  им  разрушаване,  от  там  до 
компроментиране на носимоспособността им.  

Дървената покривна конструкция е отремонтирана и по нея понастоящем няма 
течове.  Следи  от  течове  са  останали  по  таваните  на  втория  (последен)  етаж. 
Необходимо  е  те  да  се  отремонтират  тъй  като  влошават  естетическия  вид  на 
интериора. 
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Положената  топлоизолация  по  външните  стени  на  физкултурния  салон  е 
изпълнена с некачествени и неподходящи материали. Състоянието ѝ към момента на 
огледа  е  крайно  лошо и  е  необходимо цялостното  ѝ  отстраняване и  възстановяване. 
При възстановяването да се има предвид, че тя ще бъде подложена на удари от игра с 
топка, за което необходимо да се предвиди достатъчно здрава повърхност. 
  Подходите  към  външните  входове  за  сутерена  са  в  много  лошо  състояние  – 
навеси, козирки и стълби. Необходимо е премахването им и изграждането им наново. 
  Около  сградата  има  участъци  с  липсваща  пътна,  водонепропусклива  настилка, 
които позволяват проникване на атмосферна вода към основите. Необходимо е да се 
изпълнят  водоплътни  тротоари  навсякъде  около  сградата,  с  подходящи материали  и 
наклон, отвеждащ водите на разстояние от основите на сградата. 
  Във  вътрешен  преграден  зид  в  столовата  има  пукнатина,  която  трябва  да  се 
отремонтира,  като  се  предвидят  и  укрепващи  мероприятия  за  този  зид  –  например 
торкретирането му.  
  В  декоративна  стоманобетонна  решетка  при  една  от  фасадите  има  откъртен 
модулен  елемент  от  решетката,  който  трябва  се  възстанови  от  естетически 
съображения. 
   

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 
Материалите,  вложени  при  изпълнението  на  конструктивните  елементи,  са 

установени    след  извършен  обстоен  оглед  на  място,  преглед  на  архивната  проектна 
документация  и  след  извършени  полеви  тестове  на  якостните  им  характеристики 
посредством  безразрушителни  методи.  Извършен  е  анализ  на  съответствието  на 
резултатите  от  полевите  изпитвания  с  якостните  характеристики  на  съответните 
материали, заложени в проектната документация. 

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”.  В  точките,  където  беше  извършено  прострелване,  се 
установи  повърхностна  якост  на  натиск  на  бетона,  съответстваща  на  бетон  клас  В20. 
Този  клас  бетон  е  обичаен  за  строителната  практика  от  времето  на  изпълнението  на 
сградата. Резултатите от извършените замервания, са протоколирани и приложени към 
настоящия доклад. 

Наличието на армировъчни пръти,  техният диаметър и бетонно покритие беше 
установено  чрез  безразрушително  сканиране  на  подбрани  достъпни  стоманобетонни 
елементи,  с  уред  „HILTI  Ferroscan  PS  200”.  Търсено  е  съответствие  на  установената 
армировка  с  приетите  по  времето  на  проектирането  на  сградата  правила  за 
конструиране  на  съответния  елемент.  Вида  на  армировката  трябва  да  се  счита  като 
гладка  стомана,  съответстваща  на  използваната  днес  АI,  означена  с  „ø”,  като  по‐
неблагоприятен вариант, тъй като при настоящото обследване не бяха взимани проби 
за  определяне  на  точните  якостни  характеристики  и  класа  на  стоманата.  По 
сканираните  елементи  не  бяха  открити  разминавания  с  принципите  на  армиране  за 
съответния  елемент,  както  и  с  конструктивните  изисквания.  Армировката  е 
визуализирана  в  протоколи  за  всяко  от  измерванията,  които  са  приложени  към 
настоящия доклад. 
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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  строителни  конструкции  – 
Еврокод.  Анализирано  е  по‐подробно  съответствието  на  конструкцията  съгласно 
българските  нормативни  документи,  тъй  като  те  са  по‐близки  до  тези,  действали  по 
време  на  първоначалното  проектиране  на  сградата.  Въпреки  това,  всички  бъдещи 
реконструкции  и  други  намеси,  имащи  отношение  към  конструктивни  елементи, 
следва да се извършват при удовлетворяване на изискванията на системата Еврокод, 
след като се въведе задължителното и прилагане. 

 
ПРОТИВОСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА 
По времето, когато сградата е проектирана (около 1959‐та година) е бил в сила 

„Правилник  за  проектиране  и  строеж  на  сгради  и  инженерни  съоръжения  в 
земетръсните  райони  на  България”  от  1947‐ма  година.  Съгласно  този  нормативен 
документ,  град София попада  в  сеизмичен район от VIII‐ма  степен.  Натоварването  от 
сеизмичните въздействия, пак съгласно същия документ, се взима в изчисленията чрез 
статично  приложени,  земетръсни  хоризонтални  сили  в  центъра  на  тежестта  на  всеки 
конструктивен  елемент,  наречени  „инерчни  сили,  които  се  пораждат  при 
земетресенията”. Изчислителните стойности на тези сили са нормирани като части  от 
вертикалните  сили,  приложени  в  същия  център,  съставени  от  собственото  тегло  на 
съответните елементи и вертикалното натоварване върху тях. Коефициентите, с които 
се умножават вертикалните сили за конструкциите в земетръсни райони от VII‐ма, VIII‐
ма  и  IX‐та  степен  са  съответно  1/40=0.025,  1/20=0.050  и  1/10  =  0.100.  Вероятно  за 
сградата  има изготвен и  одобрен проект  по  част  Конструкции,  съответно може да  се 
предположи, че предписанията на този правилник са заложени в проекта и съответно 
са  изпълнени.  По  отношение  на  „Наредба  No‐02‐20‐2  за  проектиране  на  сгради  и 
съоръжения  в  земетръсни  райони”  от  2012‐та  година,  сградата  се  класифицира  като 
„неосигурена”,  поради  факта  че  е  проектирана  и  изпълнена  преди  1987‐ма  г.  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  две  по‐силни  такива  –  земетресението  с  епицентър  гр.Вранча,  Румъния  от 
04.03.1977г.  усетено  в  София  като  VII‐ма–VIII‐ма  степен  по  скалата  MSK  и 
земетресението от 22.05.2012г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като 
VII‐ма  степен  по  скалата  MSK.  Няма  данни  някое  от  тези  земетресения  да  е 
предизвикало  разрушения,  пукнатини    или  други  дефекти  по  носещи  конструктивни 
елементи от сградата. Няма данни и по сградата да са извършвани намеси, свързани с 
премахване,  нарушаване  на  целостта  или  претоварване  на  носещи  конструктивни 
елементи.  Сградата  не  е  сменяла  предназначението  си,  оттам  и  режима  на 
експлоатация,  за  който  е  проектирана,  не  се  е  променял  през  годините.  Поради 
изброеното  по‐горе,  за  нея  може  да  се  даде  положителна  оценка  на  сеизмичната  и 
осигуреност  съгласно  Чл.6,  (2)  от  „Наредба  No  ‐02‐20‐2  за  проектиране  на  сгради  и 
съоръжения в земетръсни райони” от 2012‐та година, тъй като отговаря на заложените 
в наредбата условия за това. Въпреки това, конструкцията на разглежданата сграда по 
презумпция не отговаря на редица от актуалните земетръсни изисквания, заложени в 
нормативните  документи,    като  например  минимален  клас  на  бетона,  минимални 
якостни  характеристики  на  стоманата,  изисквания  за  конструиране  на  елементите, 
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поемащи сеизмични въздействия и д.р. Гореизброените изисквания са още по‐строги в 
Еврокод и съответно те също не са изпълнени.  Това налага за сградата да се въведат 
ограничения  за  бъдещи  дейности  по  нея  свързани  с  промяна  на  конструкцията, 
промяна  на  експлоатационните  натоварвания,  надстроявания,  реконструкции  и  т.н. 
(Чл.5  от  „Наредба  ‐02‐20‐2  за  проектиране  на  сгради  и  съоръжения  в  земетръсни 
райони”).  Ако се предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни 
намеси,  те  следва  да  се  изпълняват  след  изготвяне  и  одобрение  от  съответните 
инстанции  на  работен  инвестиционен  проект  по  всички  части,  включващ  и  цялостно 
укрепване  на  сградата,  съгласно  всички  актуални  изисквания  за  конструкции, 
подложени на сеизмични въздействия. 
 

НАТОВАРВАНИЯ ЗА СГРАДАТА 
Сградата  вероятно  е  проектирана  съгласно  „Правилник  за  натоварванията  на 

сгради  и  за  допустимите  натоварвания  на  почвата  при  сгради”  от 1950‐та  година.  За 
разглежданата сграда, в него са заложени следните експлоатационни натоварвания: 

‐ 1.50кN/m2 за лекарски кабинети;  
‐ 3.00кN/m2 за коридори и стълбища в обществени сгради; 
Натоварването  от  сняг  върху  покривната  конструкция,  съгласно  същия 

правилник е 0.75 кN/m2. Натоварването от вятър не е меродавно за разглеждания вид 
конструкция, поради което не е анализирано. Собствените тегла на материалите не са 
променяни в по‐късните нормативни документи до настоящия момент. 

По  отношение  на  „Наредба  3  за  основните  положения  за  проектиране  на 
конструкциите  на  строежите  и  въздействията  върху  тях”  от  2005‐та  година, 
експлоатационните  натоварвания  за  медицинските  кабинети    са  се  променили  от 
момента,  когато  сградите  са  били  проектирани,  от  1.50кN/m2  на  3.00кN/m2. 
Натоварването  за  коридори  и  стълбища  е  непроменено.  Натоварването  от  сняг  за 
гр.София е завишено на 1.00 кN/m2.  

В „Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции” фигурират същите 
стойности на експлоатационните натоварвания за помещенията, както и в българските 
нормативни  документи.  Натоварването  от  сняг  обаче,  е  допълнително  завишено  на 
1.28 кN/m2. 

Във всички следващи нормативни документи, след момента на проектиране на 
сградата, има разлики и в коефициентите на сигурност, за съответния вид натоварване. 
Тъй като обаче сградата е била експлоатирана съгласно настоящото си предназначение 
в  продължение  на  дълъг  период  от  време,  и  за  в  бъдеще  не  се  очаква  промяна  в 
режима  на  експлоатация,  няма  основания  да  се  смята,  че  усилията  в  елементите  не 
могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност.  
 

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 
По  времето  на  проектиране  на  сградата  е  бил  актуален  „Правилник  за 

стоманобетонните  строежи”  от  1948‐ма  година.  Може  да  се  счита,  че  заложените  в 
него  изисквания  са  спазени,  тъй  като  най‐вероятно  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. 
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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.  

 
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 
По отношение на актуалните „Норми за проектиране на дървени конструкции” 

от  1990‐та  година,  може  да  се  каже,  че  използваните  материали  отговарят  на 
изискванията  на  наредбата,  по  отношение  на  материала  и  оразмеряването  на 
сеченията, тъй като по тях не се наблюдват дефекти свидетелстващи за изчерпване на 
носещата  им  способност.  В  „Еврокод  5:  Проектиране  на  дървени  конструкции”  има 
съществени различия от горните норми, както по отношение на материалите, така и по 
отношение  на  начина  на  изчисляване  на  елементите.  Въпреки  това,  както  беше 
отбелязано и по‐горе, по носещите елементи на дървената покривна конструкция не се 
наблюдават деформации или други дефекти и не може да се счита, че усилията в тях не 
могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Вследствие  на  цитираното  по‐горе,  може  да  се  заключи,  че  конструкцията  на 

обследваната  сграда  изпълнява  част  от  съществените  изисквания  на  актуалните 
нормативни  документи  по  част  „Конструкции”.  Сградата  притежава  достатъчна 
носимоспособност  и  сигурност  по  отношение  на  поемане  вертикалните  въздействия, 
на които е подложена и може безопасно да бъде експлоатирана съгласно настоящите 
си функции. По отношение на хоризонталните въздействия,  сградата е проектирана и 
изпълнена във време, когато се е изисквало противосеизмичното и осигуряване за по‐
ниска  ‐  VIII‐ма  степен  на  сеизмично  въздействие.  Различни  са  и  коефициентите  на 
реагиране и изобщо  стойността на  сеизмичната  сила при  такова  въздействия.  Такива 
стойности  са  били  допустими  и  заложени  по  време  на  проектирането  на  сградата, 
нейното  предназначение  и  свързаните  с  това  нормативни  експлоатационни 
натоварвания  не  са  променяни  през  годините  и  не  са  извършвани  преустройства, 
свързани  с  редуциране  на  сеизмичната  сигурност  на  сградата,    поради  което,  за  нея 
може да се даде положителна оценка на сеизмичната и осигуреност.  

По  сградата  няма  конструктивни  елементи,  които  се  нуждаят  от  аварийно 
укрепване. От локално укрепване има нужда при задната фасада на топлата връзка към 
физкултурния салон.  

Всички  констатирани  дефекти  по  сградата    ‐  обрушени  мазилки  по  фасадите, 
следите от течове по тавана, състоянието на топлоизолацията на физкултурния салон и 
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т.н.  са  в  неносещи  елементи  и  следва  да  бъдат  отстранени  чрез  рутинни  ремонтни 
дейности. 
 

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА 
 
На  основание  извършеното  обследване  и  анализ  на  повредите  по  сградата,  е 

необходимо да се изпълнят следните мероприятия по сградата: 
‐ Отстраняване на всички отлепени и компроментирани мазилки по фасадата и 

корниза на сградата и възстановяването им с нови такива; 
‐  Подмяна  на  всички  водосточни  тръби  по  фасадата  и  вземане  на  мерки 

изливащата  се  по  тях  вода,  да  не  попада  в  непосредствена  близост  до  основите  на 
сградата  чрез изпълнение на  водоплътни  тротоари,  с  наклон отвеждащ водата извън 
основите, навсякъде около сградата, където липсват такива; 

‐ Отремонтиране на всички следи от течове вътре в сградата, като това трябва да 
включва отстраняване на всички компроментирани мазилки до бетонна повърхност и 
последващото  им  възстановяване.  Ако  при  разкриването  се  установи  оголена 
армировка  тя  трябва  да  се  почисти  от  корозия  с  преобразувател  за  ръжда  и  да  се 
възстанови бетонното и покритие с подходящ репариращ състав; 

‐  Цялостна  подмяна  на  топлоизолацията  на  физкултурния  салон,  като  се  има 
предвид, че новата топлоизолация трябва да има достатъчно здрава повърхност, че да 
издържа удари от игри с топка по нея; 

‐  Възстановяване  на  откъртен  бетонен  елемент  от  декоративна  решетка  с 
аналогичен такъв.  

За  правилната    и  безопасна  експлоатация    на  сградата,  е  необходимо  да  се 
извършват още: 

‐  Периодични  ремонти  на  покривната  изолация  на  всеки  5години,  чрез 
подменянето и, като не е допустимо претоварване на покривната конструкция с  нови 
материали с по‐голямо обемно тегло; 

‐ Своевременно трябва да се почистват воронки и водосточни казанчета с оглед 
избягване на течове и повреди в покривните панели; 

‐  Необходимо  е  редовно  да  се  преглеждат  и  ремонтират  всички  вертикални 
канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаване през 
сградата; 

‐  Периодично  да  се  почиства  каналния  клон  свързващ  сградата  с  уличната 
канализация,  с цел предотвратяване на овлажняване на земната основа и поддаване 
на фундаментите на сградата; 

‐ 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:       ................................ 
/инж. Мария Абаджиева/ 

София,  
11.2014г. 
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4 262 567 40 16mm Vertical Measurement
5 74 396 26 6mm Horizontal Measurement
6 417 373 37 6mm Horizontal Measurement
7 96 157 32 6mm Horizontal Measurement
8 353 142 37 6mm Horizontal Measurement
9 503 155 41 8mm Horizontal Measurement
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДАННИ ОТ  ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА 
НА БЕТОНА ПО БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ МЕТОДИ 
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Impact counter Name Date & Time Mean value Averaging mode Valid/Total Std dev. Conv. curve Form factor Carbonation factor

1243 06-11-2014 3:59 PM 45.5 MPa Mean 10/10 6.0 MPa 10-percentile curve Cube 150mm (100%) 1.00

Q-Values diagram [measurement order]
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Impact counter Name Date & Time Mean value Averaging mode Lower outliers Va lid/Total Std dev. Conv. curve Form factor Carbonation factor

1254 06-11-2014 3:57 PM 45.5 MPa Mean 0 10/10 10.5 MPa 10-percentile curve Cube 150mm (100%) 1.00

Q-Values diagram [measurement order]
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Impact counter Name Date & Time Mean value Averaging mode Lower outliers Va lid/Total Std dev. Conv. curve Form factor Carbonation factor

1265 06-11-2014 3:59 PM 33.5 MPa Mean 0 10/10 5.3 MPa 10-percentile curve Cube 150mm (100%) 1.00

Q-Values diagram [measurement order]
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