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ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,  РАЙОН 

“ИСКЪР” - Акт за общинска собственост (публична) №887 от 08.05.2000 г.;   

 Обследването е извършено от :  
 

 „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, с адрес на регистрация София, ул. 

”Париж”№3 и адрес за кореспонденция:зона Б-19, бл.15-16, вх.Б, представлявано 

и управлявано от инж.Чавдар Найденов Гигов 

 

Документи на консултанта изготвил доклада: “СОФИНВЕСТ” ЕООД  

а) Удостоверение  №РК-0219/12.06.2014г., на ДНСК за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежите по 

отделните категории на чл.137, ал.1 от ЗУТ 

б) Списък на квалифицираните специалисти на ”Софинвест” ЕООД, заверен от 

МРРБ  на  12.06.2014 г.                                                                           

в) Застраховка за ”Професионална отговорност на лицата по чл.171 от ЗУТ”  № 

14570 13170 009087/09.10.2014г., с период на застраховка от 18.10.2014 г. до 

17.10.2015 г.            

Извършеното обследване на сградата включва : 

 сравняване на техническите характеристики на сградата с нормативните 

характеристики  по съществените изисквания на чл.169, ал.1 -3 от ЗУТ 

 проведените сравнителни анализи и проверки за определяне количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на 

повредите, отклоненията от действащите нормативни актове 

 недостатъците по време на експлоатаци на строежа 

 степента на риска за настъпване на аварийни събития   

 

І. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ  

1. Съгласно изискванията на чл.169 , ал.1 ,т.1 – носимоспособност 

Носимоспособноост по норми за периода на проектиране и строителство 

Носещата   конструкция   на   сградата   на  ОДЗ № 4  е проектирана и 

осигурявана  за  вертикални  и хоризонтални въздействия по строителните норми, 

действали през  1972-73 г.:    

 -  „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за    проектиране”, 1964 г.; 

- „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за  проектиране”- 

допълнение, 1970 г.; 

-  „Норми и правила   за  проектиране  на  бетонни  и  стоманобетонни 

конструкции”, 1968 г. 

-  „Правилник за строителство в земетръсни райони”,1964 г.;    и изменение от 

1972 г. 

- „Норми и правила за проектиране на земната основа на сгради и съоръжения”, 

1970 г. 

Съгласно посочените нормативни документи носимоспособността   на   

конструкцията  е  определяна   на базата на нормативно полезно натоварване за 

помещения в детско заведение - стаи от 150 кг / м2 (1,50 kN / m2) с коефициент на 
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претоварване 1,4, т.е. изчислително полезно натоварване от 210 кг/м2 (2,10 kN / 

m2). 

 За коридори нормативното натоварване е било 300 кг / м2 (3,00 kN / m2) с 

коефициент на претоварване 1,3, т.е. изчислителен полезен товар за коридори 

390 кг / м2 (3,90 kN / m2). 

Нормативното натоварване за София от сняг е било (II-ри район) 70 кг / м2 

(0,70 kN / m2) с коефициент на претоварване 1,4, т.е. изчислителното натоварване 

от сняг е 98 кг / м2 (0,98 kN / m2). 

 Коефициентите за претоварване от собствено тегло са били: за 

стоманобетонна конструкция 1,1 ; за топлоизолационни, пълнежни пластове и 

замазки - 1,3. 

Използваният  бетон за сглобяемите елементи вероятно е марка  БМ 200 с Rпр 

= 8,0 MPa, Rог = 10,00 MPa и Rоп = 0,72 MPa; за монолитните части е използван БМ 

150 с  Rпр = 6,5 MPa, Rог = 8,00 MPa и Rоп = 0,58 MPa. Използваната армировка е 

Ст. АI и AII със съответно изчислително съпротивление 210 МPa (2100 кг/см2) и 

270 MPa (2700 кг/см2). 

 

    Еталонна носимоспособност по действащите норми: 

Понастоящем  осигуряването  носимоспособността на сградите се извършва 

съгласно: 

- Наредба № 3 за основните положения за проектиране на строежите и 

въздействията върху тях”, 2005 г. 

- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 1987 г. 

Съгласно  „Наредба № 3”, Раздел III,   Чл. 52,   Табл. 3, експлоатационните 

нормативни натоварвания към настоящия момент се определят: за стаи в детски 

градини – 1,5 kN/m2, коефициент за претоварване γf = 1,3, т.е. изчислителен 

експлоатационен товар 1,95; за стълбища - 3,0 кN/м2, с коефициент за 

натоварване: γf = 1,3 , т.е. изчислителен експлоатационен товар – 3,9 kN/m2. 

Сравнението показва, че конструкцията е изчислена за по – голям 

експлоатационен товар в стаите от определения по действащите норми. Товарът за 

коридори и стълбища е еднакъв. 

Натоварването от сняг за София по настоящите норми е 1,0 kN/m2 с 

коефициент на натоварване γf = 1,4  и изчислително натоварване 1,4 kN/m2, което 

е завишено спрямо предишното изчислително натоварване от сняг. Влиянието на 

завишението на натоварването от сняг по покривната конструкция е около 12 % от 

общото и натоварване, което не оказва значително влияние върху 

носимоспособността на покривната конструкция.  

Коефициентите за натоварване за собствено тегло за стоманобетонната 

конструкция по настоящите норми е γf = 1,20 , при коефициент на натоварване 

към момента на проектиране 1,10. За изолационните и довършителни слоеве 

коефициентът е γf = 1,35 (за дейности, извършвани на строителната площадка), а 

по старите норми е 1,30. Отнесено към общото натоварване на конструкцията, 

влиянието на коефициента за натоварване за собствено тегло е 6 %, което не 

влияе съществено на конструкцията. 
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По отношение на якостните характеристики на бетона към настоящия момент: 

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по 

безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока  върху достъпни и 

случайно избрани конструктивни елементи.  

Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt N” в съответствие с 

изискванията на БДС 3816-84. Оценката на резултатите е извършена в 

съответствие с БДС 9673-84, като резултатите са обобщени. Вероятната якост на 

натиск на бетона на монолитни колони удовлетворява клас по якост на натиск  

В12,5. 

По настоящите норми бетон клас В12,5 е с якост на натиск Rb = 7,5 MРa  и Rbt 

= 0,66 MРa, които съвпадат с проектните характеристики на бетона или имат 

минимални отклонения. Бетонът е запазил якостните си характеристики.   

Заснемането и диагностиката на армировката е осъществено посредством 

сканиращ апарат „Profoscope” на фирма „Proceq”. Определено е местоположението, 

диаметъра и бетонното покритие на вертикалната и хоризонталната армировка в  

достъпни стоманобетонни елементи. Носещата надлъжна армировката в колони 

25/40 е 6N14 и стремена Ф6(8)/15(18)см.  Установената армировка отговаря на 

изискванията на нормативните документи към момента на въвеждане в 

експлоатация.                                             

Сравнение  на  изчислителното    съпротивление  на армировката:  

Клас АI: 

- изчислително съпротивление (1973 г.) – 210 MPa 

- изчислително съпротивление –действащи норми – 225 MPa 

Клас АII:  

- изчислително съпротивление (1973 г.) – 270 MPa 

- изчислително съпротивление – действащи норми –280 Mрa 

 От  направените  сравнения  се  вижда, че увеличението на  

натоварването, изчислено по действащите в момента норми, не е значително и 

може да се поеме от конструкцията. Tя e запазила якостните си характеристики и 

носимоспособността си за вертикални товари. При огледа на конструкцията се 

установи, че стоманобетоновите елементи нямат пукнатини, армировката е с 

необходимото бетоново покритие. 

   От направения анализ се достига до извода, че конструкцията на сградата 

отговаря на изискванията за носимоспособност при вертикални натоварвания, 

съгласно сега действащите нормативни документи и състоянието и не носи риск 

при поемането на вертикални натоварвания. 

        

2. Съгласно изискванията на чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар 

2.1.Обща част 

Цел  на обследването е да се установят съответствията на характеристиките 

на обекта за безопасност на сградата при пожар в съответствие с чл. 169, ал.1, т.2 

на ЗУТ и по-специално съответствията на правилата и нормите регламентирани в: 

 Закон за МВР (ДВ бр.17 от 2006г., изм. ДВ бр. 93/2009г.) 
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 Наредба № 2/05.05.1986г. на МВР и МТРС за противопожарните строително 

технически норми (ПСТН), (ДВ бр.58/1987г.) отменена от 04.06.2010г. 

 Наредба № Із – 1971 от 2009г. на МВР и МРРБ за строително-техническите 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП) влязла в 

сила от 04.06.2010г., актуализирана към 01.09.2013 г. 

 Наредба № І-209/22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за 

пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ бр.107/2004г.) 

 Към момента на проектиране и изграждане на сградата няма данни за  

нормативните изисквания за осигуряване на пожарна безопасност. 

 Конструкцията на блокове 1 и 2, построена през 1973 г. е двуетажна,  

стоманобетонна, със скелетно – гредова конструктивна система, изградена по 

смесен способ. Подовите конструкции на плочите над първи и втори етаж и 

покривната плоча са изградени от монтажни стоманобетонови елементи с ширина 

60 см и дебелина 20 см, монтирани на ос 6 м (напрегнати) и 3 м. Елементите са с 

надлъжни цилиндрични кухини с кръгло напречно сечение. Те предават товара си 

на стоманобетонни греди, изпълнени по монолитен начин. Греди са изпълнени не 

само по фасадите, но и по вътрешните основни оси. Терасите към втори етаж са 

конзолни, изпълнени монолитно с плоча с променлива дебелина, намаляваща 

дебелината си към края на конзолата.  

 Плочата на колонадата, изпълнена отстрани до блокове 1 и 2, на кота плоча  

над първия етаж е монолитна, стоманобетонна с монолитни греди по външния ръб, 

предаващи товара си на стоманени колони, разположени през 3 м. Колоните са с 

квадратно напречно сечение, изпълнени от 2L-профила, свързани със заварка. Те 

стъпват на стоманобетонна стена, оформяща външната колонада. Плочата, 

покриваща колонадата, в другия си край стъпва на конструкцията на съответния 

блок. 

 Плочата над частичния сутерен е стоманобетонна, монолитна, предаваща  

товара си на стоманобетонните стени на инсталационните коридори. В 

помещенията на абонатната и неизползваемите складове плочата е гредова с 

греди в две посоки и полета между тях. На кота 0,00 са изпълнени тераси, 

стъпващи на стоманобетонни стени, с армирана бетонова настилка, изпълнена 

върху обратен насип. Пода на покритата колонада до блокове 1 и 2, намиращ се 

на кота 0,00 е изпълнен по същия начин. 

 Плочата над сутерена в зоната на басейна е гредова с напречни,  

стоманобетонни греди и полета между тях. 

 Стълбищната конструкция е монолитна, с двураменно стълбище при телата  

на блок 1 и еднораменно стълбище при телата на блок 2. 

 Сутеренните стени са изпълнени от монолитен стоманобетон. На пода на  

частичния сутерен е изпълнена армирана бетонова настилка.  В сутерена на блок 

2 е изграден плувен басейн. Той е изпълнен над котата на пода на сутерена и е 

със стоманобетонна конструкция. 

 Всички колони са монолитни, стоманобетонни. 

 Фундирането на блокове 1 и 2 е на единични фундаменти под колони и  

ивични фундаменти под ограждащи, стоманобетонни  стени. 

 Всички външни стени са тухлени с дебелина 25 см, изпълнени от кухи тухли.  
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Вътрешните преградни стени са с дебелина 12 см и 25 см, също от кухи, единични 

тухли с вертикални кухини.  

По контура на сградата подпокривното пространство е затворено с тухлен зид с 

дебелина 25 см, като над покривната плоча е изпълнен тухлен борд по фасадите. 

Блок 3 (административен) е двуетажен със скелетно- гредова конструкция, 

изградена по монолитен способ. Греди с  височина 60 см под плочата са изпълнени 

над музикалния салон в таванска плоча през 3 м, а при кухнята гредите са с 

височина 35 см под плочата. Сутеренът при блок 3 е под цялата сграда, със 

скелетно-гредова конструкция на плочата над него.  

 Стълищната конструкция е двураменна. При кухнята е изпълнено отделно 

 стълбище, свързващо я със сутерена. Изпълнен е асансьор за връзка на кухнята 

със сутерена.  

 Колоните при блок 3 са с преобладаващ размер 25/40 см. Фундирането е 

 осъществено на единични и ивични фундаменти. 

 Оборудването на ПК е старо, маркучите са втърдени, слепени и е  

необходимо да се подменят.  

 

2.2. Основни характеристики на обекта 

 Клас на фундаментална пожарна опасност  

     Детска градина – клас Ф 1.1 

- Технологични помещения, кухни, сушилна – клас Ф 5.2.В 

- Технически и складови -  клас Ф 5.2 В 

 Капацитета на сградата е : 

-    370 деца и  53 персонал –общо  423 човека  

 

2.3. Основни технически характеристики 

а) пасивни мерки за пожарна безопасност 

Обемно планировъчни и функционални показатели 

 До и около строежа има изградени пътища, които отговарят на изискванията за 

пътища за пожарогасителна и аварийно – спасителна дейност. 

 Разстоянията между ОДЗ №4 “Ангел Каралийчев”,   ж.к.“Дружба ” и съседните 

сгради  са съобразени с градоустройствените изисквания. 

Противопожарни прегради.  

 Централните фоайета   отговарят на изискванията за    хоризонтални пожарни 

прегради. 

  Складови помещения са отделени от останалите обеми със стена – брантмауер. 

 Кухнята и сушилното помещение / пералня / са отделени от останалите обеми с 

преградни противопожарни стени. 

 

- Евакуацията на  сградата се  осъществява по:   

-  В „югоизточна група” блок-секции – две междуетажни стълбища, във всяка 

двойка блок-секции по едно еднораменно, естествено осветено стълбище с 

междинна площадка, свързващо първи и втори етаж; еднораменно стълбище за 

достъп до инсталационните коридори в сутерена, отделено от фоайето  на първи 

етаж с еднокрила врата. 
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- Блок “Административно-стопански” – двураменно, естествено осветено 

стълбище, обслужващо и всички нива, като стълбището за сутерена е отделено от 

входното фоайе на първи етаж посредством врата; еднораменно стълбище, 

обслужващо кухненския тракт (от предверие към приемната на първи етаж до 

коридора с кухненските складове в сутерена); три външни еднораменни стълбища 

и рампи, всяко в английски двор – за директен достъп от двора към сутеренното 

ниво. 

- В  „северозападна група” блок-секции -  към всяка една от секциите – по едно 

периферно двураменно, естествено осветено стълбище, развито в самостоятелна 

стълбищна клетка и със самостоятелен вход отвън – за достъп до втория етаж на 

съответната секция. 

- За всички блокове – външни стълбища с различен брой стъпала за 

преодоляване денивелацията от терасите на първи етаж и обиколните тераси 

(колонади) до ниво терен.  

 Сградни инсталации: 

- Отоплението на сградата е централно от ТЕЦ 

- Сградата е водоснабдена и канализирана 

- Ел. уредба и инсталация: 

ел. таблата са метални с автоматични предпазители 

                                      ел. инсталацията е двужична   

Степен  на  огнеустойчивост на  строежа и на конструктивните му 

елементи 

       Конструкцията на блокове 1 и 2,   е двуетажна, стоманобетонна, със 

скелетно – гредова конструктивна система, изградена по смесен способ. Подовите 

конструкции на плочите над първи и втори етаж и покривната плоча са изградени 

от монтажни стоманобетонови елементи.  Те предават товара си на стоманобетонни 

греди, изпълнени по монолитен начин.   

        Плочата на колонадата, изпълнена отстрани до блокове 1 и 2, на кота плоча 

над първия етаж е монолитна, стоманобетонна с монолитни греди по външния ръб.   

Колоните са с квадратно напречно сечение, изпълнени от 2L-профила, свързани 

със заварка. Те стъпват на стоманобетонна стена, оформяща външната колонада.   

       Плочата над частичния сутерен е стоманобетонна, монолитна.   

        Плочата над сутерена в зоната на басейна е гредова с напречни, 

стоманобетонни греди и полета между тях. 

        Стълбищната конструкция е монолитна, с двураменно стълбище при телата на 

блок 1 и еднораменно стълбище при телата на блок 2. 

        Сутеренните стени са изпълнени от монолитен стоманобетон. На пода на 

частичния сутерен е изпълнена армирана бетонова настилка.  В сутерена на блок 

2 е изграден плувен басейн със стоманобетонна конструкция. 

       Всички колони са монолитни, стоманобетонни. 

       Фундирането на блокове 1 и 2 е на единични фундаменти под колони и 

ивични фундаменти под ограждащи, стоманобетонни  стени. 
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        Всички външни стени са тухлени с дебелина 25 см, изпълнени от кухи тухли. 

Вътрешните преградни стени са с дебелина 12 см и 25 см, също от кухи, единични 

тухли с вертикални кухини.   

       Блок 3 (административен) е двуетажен със скелетно- гредова конструкция, 

изградена по монолитен способ.   Сутеренът при блок 3 е под цялата сграда, със 

скелетно-гредова конструкция на плочата над него.  

       Стълищната конструкция е двураменна.   

       Покритата връзка между блоковете е стоманобетонна, монолитна, 

едноетажна.  Фундирането е на ивични фундаменти под надлъжни стоманобетонни 

стени. 

        Фактическата огнеустойчивост, направена въз основа на сравнителните 

резултати, посочени в Приложение №5 към чл.10, ал.4 и т.3 към чл.12, ал.1 

ОТГОВАРЯ ЗА ІІ- ІІІ   СТЕПЕН. 

 Класове по реакция на огън 

     Класовете по реакция на огън на конструктивните елементи са от клас А: 

бетон, метали, гипс, камък, мозайка и други. 

      Класовете по реакция на огън на продуктите за покрития на вътрешните 

повърхности в помещенията са от клас А и В. 

б) Активни  мерки за пожарна безопасност  

 Изпълнени са евакуационно осветление, мълнезащитна и заземителна 

инсталации. 

Сградата е оборудвана с пожаротехнически средства. 

в) организация на пожарната охрана на територията на строежа 

За детската градина са разработени и съгласувани всички документи, 

регламентиращи вътрешният противопожарен ред, съгласно изискванията на 

Наредба № І-209 от 2004г. 

 

3.Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.3 - хигиена и опазване здравето 

и живота на хората 
     Занималните и спалните са ориентирани така, че да ползват максимално 

слънчевата светлина . 

 Терасите са оградени с декоративни парапети с достатъчна височина,(съгласно 

нормативните изисквания), да предпазват децата от падане. 

 В сградата се поддържа подходяща влажност и температура. 

 Настилките  са подходящи за детска градина , а именно : 

По пода – монолитна  мозайка (стълбища и етажни фоайета – холове, 

етажни коридори, колонади,  офис-разливни към групите; тераси; външни 

стълбища и площадки; кухненски тракт; перален тракт, складове и коридори в 

сутерена на административно-стопански блок; санитарни възли и др.); балатум, 

линолеум, Ботекс (в спални, дневни, гардеробни, във фоайета, коридори и 

стълбища- монтирана РVС настилка върху мозайката); ламинат (физкултурно-

музикален салон); теракот (частично в два детски санитарни); бетонова 

настилка/циментова замазка (складови помещения, сутеренни обходни коридори и 

абонатни).  
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По стени и тавани – латекс и/или цокъл от блажна боя върху шпаклована 

варова мазилка; частично фаянс по стени – (в кухненски блок; офис– разливни и 

санитарни възли; басейн); частично дървена ламперия- при някои детски 

помещения; варова мазилка- сутеренни помещения. 

           

Извършваните   промени  в сградата   не нарушават основната конструктивна  

схема. 

Детската градина  разполага с  двор за разходки  и игри с достатъчно площ 

съгласно изискванията на Наредбата за проектиране на детски градини.  

Инсталирана е система за сигурност и охрана на сградата с датчици за 

часовете когато няма деца . 

4. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.4 – безопасна експлоатация 

 В детската градина се следи   спазването на  правилата за пожарна безопасност 

и  санитарно- хигиенните норми. 

Електрическите контракти са обезопасени, монтирани на високо  за избягване 

достъпа на децата до тях. 

Евакуационните пътища са обозначени.   

5. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.5- Защита от шум и опазване на 

околната среда  

Абонатната станция е в самостоятелно помещение, на  достатъчно разстояние 

от спални и занимални и не е източник на шум. Няма дейности, застрашаващи  

опазването на   околната среда.   

6. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.5- енергийна ефективност 

     Изготвено  е  енергийно обследване, в който е направено подробно описавие, 

анализи и изчисления.Представен е като неразделна част от доклада енергиен 

сертификат. 

7.Съгласно изискванията на чл.169, ал.2 - достъпна среда 

Не е осигурена достъпна среда. 

8.Съгласно изискванията на чл.169, ал.3,т.2-Защита при бедствия и аварии 

    Обозначени са и аварийните подходи с табели и схеми за евакуация. 

9.Съгласно изискванията на чл.169, ал.3, т.3 - физическа защита на 

строежа 

 Дворът на сградата е  обезопасен с достатъчно висока ограда, спираща достъпа 

на децата до улиците. 

 Прозорците на първи етаж са обезопасени с предпазни решетки. 

 

ІІ.УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(съгл. чл.22 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите) 

       

Запазени са проекти по част “Архитектура в архива на НАГ към Столична 

община. 

  За проведеното конструктивно обследване е ползван склерометър. 

 

1. Част “Конструктивна” 

Сградата    на    ОДЗ  № 4  „Ангел Каралийчев”   се състои от три групи 

блокове, построени през 1973 г. 
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        Блок 1 е двуетажен, ясленско-градински блок. Състои се от три тела, като 

двете тела са със стълбищна клета, а третото е без такава. Ползва се стълбищната 

клетка в съседното тяло, както е по проект. В тях са настанени  градински и 

ясленски групи със занимални, спални, гардеробни, санитарни възли и кухненски 

офис. Трите тела на блок 1 са разделени с дилатационна фуга от 2 см. Сутерена на 

блок 1 е частичен, състои се от инсталационни коридори, абонатна станция и 

складови помещения. 

        Блок 2 е двуетажен, градински блок. Състои се от две части, като всяка се 

състои от по две тела, като в едното има стълбищна клетка, обслужваща и двете 

тела, т.е. блок 2 се състои от 4 тела. В тях са настанени градински групи с 

необходимите спални, занимални, гардеробни помещения, санитарен възел и 

кухненски офис. Сутерена на блок 2 е частичен, състои се от инсталационни 

коридори, втора абонатна станция, складови помещения и помещение с басейн и 

съблекални. Телата на блок 2 са разделени с дилатационна фуга. 

        Блок 3 е двуетажен с едно тяло – административен и кухненски  блок.  В  

първия  етаж  се  намира  кухня,  помещения  за подготовка на храната, складове 

и помещения за охраната. Вторият етаж е административен с канцеларии, 

директорски и медицински кабинет и музикален салон. В сутерена се помещават 

перално, сушилно, гладачно помещение и складове.  

         Покрита колонада осъществява връзка между градинските и ясленските 

блокове и административния блок (блокове 1,2 и 3) на ниво първа плоча. Връзката 

е покрита, едноетажна, отворена отстрани. В някои участъци под нея е изпълнен 

сутерен-инсталационен коридор, осъществяващ връзка с инсталационните 

коридори на другите блокове. 

       Вид     на     строителната     система     и     тип    на конструкцията:                                   

       Конструкцията на блокове 1 и 2, построена през 1973 г. е двуетажна, 

стоманобетонна, със скелетно – гредова конструктивна система, изградена по 

смесен способ. Подовите конструкции на плочите над първи и втори етаж и 

покривната плоча са изградени от монтажни стоманобетонови елементи с ширина 

60 см и дебелина 20 см, монтирани на ос 6 м (напрегнати) и 3 м. Елементите са с 

надлъжни цилиндрични кухини с кръгло напречно сечение. Те предават товара си 

на стоманобетонни греди, изпълнени по монолитен начин. Греди са изпълнени не 

само по фасадите, но и по вътрешните основни оси. Терасите към втори етаж са 

конзолни, изпълнени монолитно с плоча с променлива дебелина, намаляваща 

дебелината си към края на конзолата.  

        Плочата на колонадата, изпълнена отстрани до блокове 1 и 2, на кота плоча 

над първия етаж е монолитна, стоманобетонна с монолитни греди по външния ръб, 

предаващи товара си на стоманени колони, разположени през 3 м. Колоните са с 

квадратно напречно сечение, изпълнени от 2L-профила, свързани със заварка. Те 

стъпват на стоманобетонна стена, оформяща външната колонада. 

       Плочата, покриваща колонадата, в другия си край стъпва на конструкцията на 

съответния блок. 

       Плочата над частичния сутерен е стоманобетонна, монолитна, предаваща 

товара си на стоманобетонните стени на инсталационните коридори. В 

помещенията на абонатната и неизползваемите складове плочата е гредова с 
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греди в две посоки и полета между тях. На кота 0,00 са изпълнени тераси, 

стъпващи на стоманобетонни стени, с армирана бетонова настилка, изпълнена 

върху обратен насип. Пода на покритата колонада до блокове 1 и 2, намиращ се 

на кота 0,00 е изпълнен по същия начин. 

        Плочата над сутерена в зоната на басейна е гредова с напречни, 

стоманобетонни греди и полета между тях. 

        Стълбищната конструкция е монолитна, с двураменно стълбище при телата на 

блок 1 и еднораменно стълбище при телата на блок 2. 

        Сутеренните стени са изпълнени от монолитен стоманобетон. На пода на 

частичния сутерен е изпълнена армирана бетонова настилка.  В сутерена на блок 

2 е изграден плувен басейн. Той е изпълнен над котата на пода на сутерена и е 

със стоманобетонна конструкция. 

         Всички колони са монолитни, стоманобетонни. 

       Фундирането на блокове 1 и 2 е на единични фундаменти под колони и 

ивични фундаменти под ограждащи, стоманобетонни  стени. 

        Всички външни стени са тухлени с дебелина 25 см, изпълнени от кухи тухли. 

Вътрешните преградни стени са с дебелина 12 см и 25 см, също от кухи, единични 

тухли с вертикални кухини. По контура на сградата подпокривното пространство е 

затворено с тухлен зид с дебелина 25 см, като над покривната плоча е изпълнен 

тухлен борд по фасадите. 

       Блок 3 (административен) е двуетажен със скелетно- гредова конструкция, 

изградена по монолитен способ. Греди с  височина 60 см под плочата са изпълнени 

над музикалния салон в таванска плоча през 3 м, а при кухнята гредите са с 

височина 35 см под плочата. Сутеренът при блок 3 е под цялата сграда, със 

скелетно-гредова конструкция на плочата над него.  

       Стълищната конструкция е двураменна. При кухнята е изпълнено отделно 

стълбище, свързващо я със сутерена. Изпълнен е асансьор за връзка на кухнята 

със сутерена.  

       Колоните при блок 3 са с преобладаващ размер 25/40 см. Фундирането е 

осъществено на единични и ивични фундаменти. 

       Покритата връзка между блоковете представлява едноетажна, отворена 

колонада, свързваща градинските блокове с административния блок. 

Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, едноетажна. Състои се от плоча над 

първия етаж, изпълнена с надлъжни греди по контура на връзката и еднопосочна 

плоча между тях. Гредите стъпват на стоманени квадратни колони със сечение 

10/10 см, изпълнени от два заварени L- профила. Стоманените колони са 

разположени през 3 м. На фугата между отделните блокове и тела стоманените 

колони са дублирани.  

Колонадата между блоковете има сутеренна част, представляваща инсталационен 

коридор. Същият е покрит със стоманобетонна, монолитна плоча на кота 0,00, 

подпряна на стоманобетонните стени на подземния коридор.  

В участъка между блокове 2 и 3 плочата е с греди и отвори в плочата, 

разположени надлъжно на коридора, покрити с решетки, осигуряващи проникване 

на въздух. Фундирането е на ивични фундаменти под надлъжни стоманобетонни 

стени. 
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         Колонадата, тангираща до блокове 1 и 2, е описана към тях. 

 

 

 

Сеизмична устойчивост 

          Блоковете на сградата на ОДЗ № 4 са проектирани около 1972 г., когато е 

действал „Правилник за проектиране в земетръсни райони” от 1964 г. и изменение 

от 1972 г. 

          В посочения правилник е въведено сеизмичното райониране съгласно 

междунадорната сеизмична скала Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64). 

Изчисляването на хоризонталната, инерционна,  сеизмична сила Sk, действаща в 

равнината на модела на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk , 

става по следната зависимост: 

                                            Sk = β.ηк.Kc.Qk , 

където: 

             β = 0,7 / Т – динамичен коефициент (Т – период на собствените 

трептения) 

             ηк – коефициент на трептене, зависещ от формата на трептенето 

             Kc = 0,050 – сеизмичен коефициент за VIII степен; съгласно посочените 

норми земетръсната интензивност на района на град София е VII степен, но за 

сгради на детски заведения сеизмичната степен е VIII  със сеизмичен коефициент 

Kc = 0,050  (за строителни почви : дребен и глинест чакъл, пясък средносбит, 

песъчлива глина и глина твърдопластична). 

             Qk – натоварване, съсредоточено в точка „k” 

                    За сградата  сеизмичните сили се определят: 

                                           Sk = 0,050. β. ηк.Qk 

                                           Sk = 0,050.  0,7/T.  ηк. Qk 

                                           Sk = 0,035.  1/T.  ηк. Qk 

        По действащата в момента  „Наредба № 2  за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони“ от 27.01.2012 г., обектът попада в земетръсен 

район от IX степен със сеизмичен коефициент Kc = 0,27. Съгласно тези  норми, 

сеизмичното въздействие се представя с пространствен изчислителен модел, който 

се състои от три взаимно ортогонални компоненти на ускоренията, като първите 

две компоненти са хоризонтални (по Х и Y), а третата е вертикална – по Z.  

Сеизмичните сили се определят за действието на всяка една от трите компонени 

на сеизмичното въздействие по формулата:  

                                            Eik =  ηiк.mk.Sa(Ti),  

където: ηiк – коефициент на разпределение на сеизмичното натоварване 

                 mk – масата, която се движи по направление на степен на свобода с 

номер k 

                 Sa(T) – спектър на реагиране  

                                            Sa(T) = c.Kc.R.β(T).g, 

където: c – коефициент на значимост на сградите; c = 1,0 (за сгради с клас на 

значимост II) 

              Kc – сеизмичен коефициент; за София: Kc = 0,27 (IX степен) 
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              R – коефициент на реагиране на конструкцията при сеизмични 

въздействия в зависимост от нейната дуктилност; Съгласно Таблица 3 

за монолитни конструкции, при които сеизмичните сили се поемат от тухлена 

зидария, обрамчена с колони: R = 0,33. 

              β(T) – динамичен коефициент, зависи от периода Т на свободните 

незатихващи трептения 

              g – земно ускорение 

                    Земетръсните сили се определят: 

                                     Eik = c.Kc.R.β(T).ηiк. Qk 

                                     Eik = 1,0.0,27.0,33. β(T). ηiк. Qk                   

                                     Eik = 0,0891. β(T). ηiк. Qk                             

                     За почви от групи В и С:    βi = 1,2 / Тi 

                                     Eik=  0,0891. 1,2/Тi . ηiк.Qk                          

                                     Eik = 0,1069. 1/Тi.  ηiк. Qk                            

        От сравнението на формулите се вижда, че завишението на сеизмичните сили 

при сега действащите норми, спрямо тези от момента на проектиране е 67 %. 

Видно е, че в действащите  норми са завишени изискванията за носимоспособност 

и устойчивост на сградите на сеизмично въздействие.  

         Блоковете на сградата на ОДЗ №4, изградени през 1973 г., са двуетажни с 

монолитна скелетно-гредова конструкция.  Усилията от сеизмично въздействие се 

поемат от коравия пространствен скелет, образуван от колони и греди, 

разположени в две посоки и от тухлената зидария, обрамчена със стоманобетонов 

скелет. Сградата отговаря на изискванията на нормативните документи, действали 

към момента на проектиране. Носещите елементи са в добро състояние, без 

деформации и пукнатини. Поемането на хоризонтални сили при колонадите става 

от запънатите стоманени колони. Тези от колонадите, които тангират до блокове 1 

и 2 са закачени за тях от едната си страна.  

        Сградата има коравина срещу хоризонтални сили, но не може да поеме 

сеизмично натоварване с интензивност от  IX  степен, какъвто е района на гр. 

София по настоящите норми.  Съобразно тях е необходимо между две съседни 

земетръсни фуги да се предвиди най-малко една стълбищна клетка (чл. 47). В 

обследваните блокове няма стълбищна клетка във всяко тяло от блок 1 и блок 2 ( 

обслужващата ги стълбищна клетка се намира в съседното тяло). 

        Блоковете на ОДЗ №4 , изградени през 1973 г., имат положителна оценка 

за сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2 от „Наредба № 2 за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от януари 2012 г., тъй 

като: 

 - строежът съответства на изискванията на нормативните актове, действали към 

момента на въвеждане на обекта в експлоатация; 

               - не са установени дефекти (деформации или повреди) в конструкцията 

на сградата, свързани с нарушаване на проектната  носеща способност, коравина , 

дуктилност и дълготрайност; 

              - промени на масите по нива не са извършвани; 

              - не са извършвани преустройства, засягащи елементи от носещата 

конструкция или неносещи преградно-разпределителни стени; 
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              - настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировката, 

повреди от корозия и стареене отговарят на изискването за относителна 

неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и 

дуктилност на конструкцията. 

       Независимо от положителната оценка за сеизмична осигуреност , блоковете 

на сградата на ОДЗ №4 са неосигурени на земетръсни въздействия, тъй 

като са проектирани преди 1987 г., съгласно „Допълнителната 

разпоредба”, §1, т.4 на „Наредба № 2 за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони“ от 27 януари 2012 г. и не са осигурени 

за поемане на сеизмични въздействия от IX степен. 

 

Дълготрайност на строежа: 

       Съгласно таблица 1 към чл. 10 на „Наредба № 3 за основните положения на 

проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005 

г., детските градини са към четвърта категория (жилищни, обществени и 

производствени сгради) с проектен експлоатационен срок на конструкциите 50 

години. Сградата на ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев“ в ж.к. „Дружба I” е в 

експлоатация 41 години – от 1973 г. 

Елементите на конструкцията са в добро състояние, с изключение на 

посочените повреди в т.3. При поддържане на сградата в добро техническо 

състояние и изпълнение на ремонтните работи, посочени в т. 5, тя би могла да се 

експлоатира през целия 50-годишен период. 

 

 

2. Част “Архитектура”  

              Сградата на  ОДЗ №4 “Ангел Каралийчев” се намира в УПИ І- за 

обединено детско заведение, кв.27, м. “Южна градска територия 1-ва част”, ж.к. 

”Дружба-1”, р-н “ Искър”, гр. София.  

 

                              Орто фото снимка: 

 

     

         

             Обединеното детско заведение е въведено в експлоатация  през 1973г и е 

с  Акт за общинска собственост /АОС № 887 / 08.05. 2000 г. 
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  Изградено е  по типова ПСД - “Детски комбинат за 320 деца”, разработка 

на Институт за проучване и проектиране /ИПП/ ”Софпроект”, гр.София, след 

изпълнено пригаждане съгласно условията на терена и заданието. Наличната 

документация   е съгласувана и заверена от СГНС  Управление “Архитектура и 

благоустройство”  през месец 05.1969г. /видно от печатите на наличните 

проекти/. “Детския комбинат” представлява  2 групи  от сгради, съответно 

северозападна /предвидена за детска ясла/  и     югоизточна  /предвидена за 

детска градина/, обединени в едно цяло посредством покрити свързващи 

колонади и свързани с   административно –стопанска част, изнесена извън обема 

на двете групи. Екземпляр от наличната проектна документация по част 

„Архитектура”, с нанесени  корекции ще бъде предадена на Възложителя, 

приложение към настоящия доклад. 

Групата предвидена за детска градина е ситуирана с югоизточната зона на 

имота, в близост до и почти успоредно на ул.”Иван Биковски” и е изградена от от 

две части, като всяка част се състои от по две тела, т.е от общо  4 типови блок-

секции на  по 2 етажа. Блок –секциите са  “павилионна система”, като телата са 

функционално свързани  2 по 2 посредством общо предверие на първи етаж и 

хол на втори етаж. 

Групата предвидена за детска ясла е ситуирана в северозападната зона на 

имота, в близост до границата му и почти успоредно на ул.”5018”. Изградена е от 

три типови блок-секции, разместени една спрямо друга, на дилатационни фуги. 

Блок секциите също са  „павилионен тип”, на два етажа. 

Между двете групи блок-секции, изнесена в североизточна посока е 

административно -стопанската част, самостоятелна двуетажна блок –секция. 

Връзката между всички блокове се осъществява по покрити, обиколни 

тераси – монолитни колонади с плосък покрив, на места едностранно отворени, 

на други-двустранно. Същите се ползват от обслужващия персонал за разнасяне 

на храната за отделните групи, от останалият персонал на детското заведение, 

както и от деца и родители. Под блоковете и под колонадите е развит сутерен, 

като в зоните на терасите от първите етажи не е наличен /терасите са върху 

обратен насип/. В сутеренното ниво на административно -стопанския блок  са 

поместени перален тракт и складово- обслужващи помещения, в   

северозападната – абонатна станция , коридори и складови помещения, в 

югоизточната- абонатна станция, коридори, складове и след  изпълнено 

преустройство- басейн с обслужващи към него площи. Развитите под колонадите 

сутеренни свързващи коридори са с ширини, съответно с ширините на  

колонадите /пътеките/ над тях, със светли височини от около 2,40м, като 

преобладаващата част от тях са естествено осветени посредством  сутеренни 

прозорци.  

 Съгласно проектното задание и документация  капацитетът на сградата е 

320 деца, разпределени  в 6групи детски ясли и 8групи детска градина.  Към 

настоящия период на обследване обитателите са: 370 деца /средно списъчно/ и  

персонал 53 лица.  
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                              Схема на блок-секциите:  

                                

 Конструкцията на блок-секциите е монолитно- сглобяема, стоманобетонова, 

скелетно- гредова, състояща се от колони, греди и плочи, с бетонови сутеренни 

стени и тухлени стени по етажите. Подовите конструкции на детските помещения 

са изпълнени от сглобяеми подови панели с цилиндрични кухини.  

 Етажни помещения- предназначение, вид, разпределение по групи блок- 

секции:  

 Северозападна група блок-секции: Разпределенията на трите секции са 

напълно идентични – вход от северозапад за всяка група от първи етаж /с достъп 

през и по колонадата/, хол – филтър, гардеробно, дневна - занималня, спалня, 

детски санитарен възел (умивалня и тоалетна), кухненски бокс- офис  с кухненски 

асансьор за получаване на храната за съответната детска група и изолационно 

помещение с достъп от хол- филтъра. До входа на групата от първи етаж е 

разположен самостоятелен вход към стълбищна клетка с междуетажно  стълбище 

за групата от втори етаж, която група съдържа същите помещения като тази от 

първи етаж. Пред дневните и спалните на всяка група има обширни югоизточни 

тераси, като от терасите на първи етаж, посредством различен брой външни 

стъпала се достига до вътрешния двор. В крайната североизточна секция до 

стълбището (и на двата етажа) са разположени сервизни помещения за персонала 

/предверие, единичен санитарен възел, душово помещение/, с достъп откъм хола. 

Сутеренното ниво включва - сутеренни коридори, включително и в зоната под 

колонадите, помещение абонатна станция, складови помещения /част от тях – 

заключени, недостъпни за оглед, а друга- неизползваеми/.  

 Югоизточната група блок -секции е разположена съответно в 

югоизточната част на имота и се състои от общо 4блок-секции, като  всяка двойка 

блок-секции е с по едно общо ядро състоящо се от междуетажно стълбище и хол-

фоайе- по този начин всяка двойка тела са свързани функционално помежду си. 

Във всяка една от секциите е разположена по една градинска група на етаж – 

общо 8 групи. Двете двойки блокове са с напълно идентична схема – вход от 

северозапад, от който се влиза в общ разпределителен хол – филтър и от там – в 

съответната група. 

 От хола тръгва еднораменна стълба за втория етаж, където отново от общ 

разпределителен хол-филтър се влиза във всяка една от двете групи- по една 

група в блок-секция, или общо за всяка двойка секции по 2 групи на етаж.   
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        Всяка група разполага със следните помещения: гардероб, дневна – спалня, 

кухненски бокс-офис с кухненски асансьор за получаване на храната и санитарен 

възел (умивалня и тоалетна). Детските групи от източната двойка блок-секции  са 

с отделно обособени спални помещения, в пряка връзка с дневните. Пред 

дневните на всяка група има обширни югоизточни тераси, като от терасите на 

първи етаж, посредством различен брой външни стъпала се достига до вътрешния 

двор.  

        Сутеренно ниво - сутеренни коридори, включително и в зоната под 

колонадите, помещение абонатна станция, складови помещения /празни и  

неизползваеми към момента/. В зоната на сутерена, находяща се под помещенията 

на едната детска група от югоизточната двойка блок -секции  е изпълнено 

преустройство /няма данни за периода през който са извършени СМР/, като в тази 

част на сутерена е обособен спортен блок, състоящ се от – еднораменно стълбище 

с достъп  от хола на горното ниво, фоайе, гардеробно -съблекалня, зала, 

помещение басейн, душове, санитарен възел. 

 Административно- стопански блок представлява самостоятелно, 

двуетажно тяло със сутерен, разположено между двете детски групи блок-секции, 

изнесено към североизточната част на имота. По етажите му са разположени 

следните помещения: 

        - В сутерена – перален тракт (пералня, сушилня, гладачно помещение, 

складове за мръсно и чисто бельо); складове за продукти и амбалаж към 

кухненския тракт; битови помещения за персонала (стая персонал, баня и 

тоалетна); други складови помещения (бивши складове за гориво, бункер смет и 

др.); обходно- свързващи коридори към двете детски групи блок-секции - 

северозападна и югоизточна.  

        - На първи етаж – кухненски тракт (топла кухня; подготовки; приемна със 

асансьор; кухненски коридор; умивалня; домакин; помещение за почивка на 

персонала; складови помещения). Зареждането е от североизток, през 

самостоятелен вход откъм входна площадка пред приемната. Входът на блока е от 

югозапад, през входно фоайе с двураменно стълбище към втори етаж и към 

сутерена; коридор; санитарен възел за персонала (предверие с мивка и две 

тоалетни); столова за персонала, която към момента на огледа е преустроена във 

учебен кабинет с място за охранителите и помещение за главно ел. табло (с 

достъп откъм салона).  

       - На втори етаж – двураменно междуетажно стълбище от долното ниво; 

етажно фоайе (хол-чакалня); музикален салон със склад към него; кабинети на 

администрацията ( кабинет директор, учителска стая, счетоводител, медицински 

сестри, педагог, логопед,  каса); битови помещения за персонала (предверие, 

санитарни възли, помещение за чистачката). 

 Покривите на всички блокове са плоски, „студен” тип, с неизползваемо и 

неотопляемо подпокривно пространство с височини от около 70- 80см. Върху 

покривите е изпълнена циментова замазка за наклон и рулонна хидроизолация.     
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       Отводняването на покривите е вътрешно, посредством воронки и водосточни 

тръби, включени към хоризонталната канализация. Бордовете са обшити с 

поцинкована ламарина. Покривите на колонадите са плоски. 

 Вертикална комуникация: 

- В „югоизточна група” блок-секции – две междуетажни стълбища, във всяка 

двойка блок-секции по едно еднораменно, естествено осветено стълбище с 

междинна площадка, свързващо първи и втори етаж; еднораменно стълбище за 

достъп до инсталационните коридори в сутерена, отделено от фоайето (хола) на 

първи етаж с еднокрила врата. 

- Блок “Административно-стопански” – двураменно, естествено осветено 

стълбище, обслужващо и всички нива, като стълбището за сутерена е отделено от 

входното фоайе на първи етаж посредством врата; еднораменно стълбище, 

обслужващо кухненския тракт (от предверие към приемната на първи етаж до 

коридора с кухненските складове в сутерена); три външни еднораменни стълбища 

и рампи, всяко в английски двор – за директен достъп от двора към сутеренното 

ниво. 

- В  „северозападна група” блок-секции -  към всяка една от секциите – по едно 

периферно двураменно, естествено осветено стълбище, развито в самостоятелна 

стълбищна клетка и със самостоятелен вход отвън – за достъп до втория етаж на 

съответната секция. 

- За всички блокове – външни стълбища с различен брой стъпала за 

преодоляване денивелацията от терасите на първи етаж и обиколните тераси 

(колонади) до ниво терен.  

 Външни и вътрешни стени на сградата: 

- в сутеренните нива – бетонови с дебелини 40см и 30см, тухлени с дебелини 

25см и 12см. Бетоновите външни стени от вън/над ниво прилежащ терен/ са 

оформени с бучарда, а от вътре на варова мазилка /при някои -на бетон/, в 

спортната зона и перален тракт частично –фаянсова облицовка и/или боя.  

- по етажите – външни фасадни и вътрешни тухлени стени с дебелина 25см, 

вътрешни- с дебелина 12см. Фасадните са измазани от вън с вароциментова 

мазилка, а отвътре – с варова мазилка и финиш съгласно предназначението на 

помещенията.    

 Дограма: 

- Фасадната дограма е изцяло подменена с РVС прозорци, със стъклопакет; 

входните врати са АL със стъклопакет и в комбинация с плътна част, към сутерен –

и 2метални врати и 2неподменени дървени прозорчета.   

- Вътрешна дограма – преобладаващата част е старата дървена, монтирана по 

време на строителство,  с изключение на единични врати наскоро подменени с 

нови, алуминиеви; метални плътни врати (на абонатните станции и на някои 

складове).  

 В отделните помещения на сградата, според спецификата им са изпълнени 

следните довършителни работи: 
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По пода – монолитна  мозайка (стълбища и етажни фоайета – холове, 

етажни коридори, колонади,  офис-разливни към групите; тераси; външни 

стълбища и площадки; кухненски тракт; перален тракт, складове и коридори в 

сутерена на административно-стопански блок; санитарни възли и др.); балатум, 

линолеум, Ботекс (в спални, дневни, гардеробни, във фоайета, коридори и 

стълбища- монтирана РVС настилка върху мозайката); ламинат (физкултурно-

музикален салон); теракот (частично в два детски санитарни); бетонова 

настилка/циментова замазка (складови помещения, сутеренни обходни коридори и 

абонатни).  

По стени и тавани – латекс и/или цокъл от блажна боя върху шпаклована 

варова мазилка; частично фаянс по стени – (в кухненски блок; офис– разливни и 

санитарни възли; басейн); частично дървена ламперия- при някои детски 

помещения; варова мазилка- сутеренни помещения. 

          
3.Част “ОВК” 

Топлозахранване   

        Топлинните загуби на сградата са изчислени при стандартни външни условия, 

отговарящи на климатична зона 7 и климатични данни за г. София.   

    Топлозахранването е централизирано. Свързването на вътрешния отоплителен 

кръг с топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД е посредством   два 

броя абонатнатни станции с пластинчати топлообменници. Схемата на 

присъединяване е индиректна.  Циркулацията на топлоносителя в отоплителните  

кръгове  е с помпа с електронно регулиране на оборотите. За подгряване на 

водата за БГВ във всяка абонатна станция е монтиран пластинчат топлообменник. 

Абонатните станции са окомплектовани с всички необходими автоматични 

регулатори, съгласно изискванията на „Топлофикация София” ЕАД. Топлинната им 

мощност се регулира автоматично в зависимост от външната температура и 

реалните потребности на сградите  с помощта на микропороцесорен контролер и 

изпълнителен орган – трипътен мотор вентил. Изразходваното количество топлина 

се измерва от монтираните топломери в АС.  Топлоносителят е с температура  

90/70˚. Използват се старите колектори, които са с нарушена топлинна изолация. 

Спирателната им арматура не е подменена. Топлинните разширения на 

инсталациите се поемат от затворени разширителни  съдове два броя от 250л и 

350л.  

  Отоплителна инсталация 

    Топлинните загуби на сградата са изчислени при стандартни външни условия, 

отговарящи на климатична зона 7 и климатични данни за г. София.    Топлинните 

загуби на комплекса от сгради са изчислени при стандартни външни условия, 

отговарящи на климатична зона 7 и климатични данни за г. София. 

Топлоносителят е с температура  90/70˚. Отоплителната инсталация е с изтекъл 

амортизационен ресурс. Хоризонталната разпределителна мрежа  е монтирана по 

тавана на  общ сутерен, разположен под всичките сгради на градината. Тръбите са 

монтирани открито  и са  изолирани със минерална вата с азбестоциментова 

замазка. В помещенията на абонатните станции тръбите, захранващи 

водоразпределител/водосъбирател  са подменени. Вертикалните щрангове и 
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аншлусите са скрити в замазката . Отоплителни тела са чугунени и панелни 

стоманени  радиатори с различна височина и дължина и са комплектовани с 

термостатични радиаторни вентили. Част от термостатичните глави са счупени и не 

функционират. В помещението на плувния басейн отоплителните тела са 

подменени с  алуминиеви радиатори и аншлуси от полиетиленова тръба с 

алуминиева вложка. 

Инсталацията не е промивана.  

 

БГВ  

В сградите има изградена инсталация за топла вода, санитарните възли, 

умивалните и кухнята. Захранването с топла вода става от  пластинчат 

топлообменник, включен по двустепенна схема и в двете абонатнатни станции. 

Циркулацията на водата се осъществява от помпи. 

Топла вода за басейна се загрява от ел. нагревател. 

 Вентилация 

Над уредите отделящи топлина са монтирани местни смукатели , комплектовани с 

филтри и мазниноуловители. Въздухът се изхвърля над покрива на сградата. 

 В санитарните възли и   тоалетните вентилацията е естествена.  

Смукателната  и нагнетателна вентилационни системи в помещението на плувния 

басейн, който се намира в сутерена на сградата  функционират добре и са 

окоплектовани с канални вентилатори от нов тип. 

В  пералното и сушилното помещения  на стената са монтирани три броя морално 

остаряли осеви вентилатори. 

 

5.Част “В и К”  

 Водопровод  

  Захранването на сградата с вода за  питейно – битови нужди е от уличен 

водопровод   чрез сградно водопроводно отклонение. 

В сградата са монтирани три водомерни възела, като главният е разположен в 

абонатната станция, а останалите са контролни- при басейна и в кухнята. 
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 Сградната водопроводна инсталация е с долно разпределение и вертикални 

щрангове. Хоризонталната част на водопроводната мрежа на ниво сутерен е от 

поцинковани тръби, изтеглена по тавана.   Положена е  изолация и е изпълнено 

укрепване на тръбите.   

Подменени са  участъци от водопровода аварийно  с полипропиленови тръби. 

В сградата е изграден басейн . 

 Изпълнен е противопожарен водопровод Ф2” поц. тръби , захранващ ПК по 

етажите. Пожарните  касети са оборудвани с шлангове и струйници . 

 Топла вода се осигурява централно от  БГВ  в абонатната станция. 

  В и К оборудването на санитарните възли към групите и в кухненския бокс 

отговарят на нормативните изисквания. 

  

Канализация 

     Канализационната инсталация е смесена, предназначена за отвеждане на 

битово-фекалните и дъждовните води.Хоризонталният участък отвеждащ водите от 

сградата е вкопан под плоча сутерен.   

 Заустването на отпадните води е гравитачно, в съществуващ  уличен   канал. 

Изградени са необходимия брой ревизионни шахти, монтирани са ревизионни 

отвори и подови сифони в мокрите помещения с размери  17/17и Ф 100 и Ф 50.   

 Главната канализационна  инсталация е от каменинови, в басейна чугунени, и 

РVС  тръби с диаметри  Ф 150 и Ф 100. ВКК и ВТр са от РVС Ф 110,а свързването на 

приборите е с РVС Ф 50 и Ф 110. 

 Водосточните тръби са вътрешни, свързани към хоризонталната 

канализационна мрежа. 

В   групите  монтирания  санитарния фаянс и съобразен с възрастта на децата .   

Вертикалната планировка е отводнена посредством оттоци, свързани в дворна 

канализация, заустваща се в съществуващ уличен канал.  

  

Част “Електроинсталации” 

 При изграждането на 4 ОДЗ са монтирани следните вътрешни ел. инсталации: 

 Осветление и контакти; 

 Технологични ел.инсталации – в кухня, пералня и гладачно; 

 Слаботокови инсталации;  

 Мълниезащита и заземления;   

 Ел.табла и захранващи линии. 
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Осветление и контакти 

Осветителните тела в 4 ОДЗ са ЛНС (лампи с нажежаема спирала) и 

луминесцентни осветителни тела (ЛОТ). Луминесцентните са основно 2x36W, 

1x36W  и 1x18W.  

  ЛОТ 2х36W са монтирани в занималните и гардеробните на групите, в 

кабинетите на администрацията, във фоайето и входния коридор на единия 

корпус. В кухненските офиси към групите са монтирани ЛОТ 1х36W. В спалните са 

монтирани пендели  с ЛНС 1х60W.   

 

     

Подхода към басейна е осветен ЛОТ 1х36W, ЛОТ 1х18W и ЛНС 1х60W.  В 

басейна са монтирани влагозащитени ЛОТ 2х36W. Вентилацията работи. 

В кухнята са монтирани ЛОТ 1х36W със съответната степен на защита. Във 

фоайето пред кухнята са монтирани ЛОТ 1х18W. В складовете са монтирани ЛНС 

1х60W. В кабинета на домакина ЛОТ 2х36W. Осветеността не е достатъчна. 

     

 Коридорите в сутерена са осветени с ЛОТ 1х18W и ЛНС 1х60W. В 

помощните помещения и складовете са монтирани ЛНС1х60W. Една част от 

осветителните тела са само на фасунга, а друга не работят. В пералното, 

гладачното и сушилното са монтирани  ЛОТ 1х36W „голи” тръби, без защита. 

Във всички санитарни възли са монтирани ЛНС 1х60W. В помещението на 

охраната също са монтирани ЛНС 1х60W. Някои са само на фасунга. 
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Осветеността не е достатъчна.  

В помещението на ГРТ и в абонатната са ЛНС 1х60W. 

В детската градина има монтирано евакуационно осветление изпълнено с 

осветителни тела  с вградени акумулаторни батерии. 

Управлението на осветлението става с инсталационни ключове. Ключовете 

са смесени. Има и нови и стари.   

 

     

      

          Външното осветление е изпълнено чрез монтирани по тавана на коридорите 

свързващи отделните корпуси осветителни тела ЛОТ 1х36W и ЛОТ 2х18W. Същите 

не са обезопасени.   

          Монтирани са осветителни тела и по фасадата 4 бр.  тип „улично 

осветително тяло”  1х125W. 

 

   

   

Силовата инсталация за контактите е стара, изпълнена е по старите норми. 

Тя е изтеглена скрито под мазилката. Контактите са смесени. Има и нови, има и 

стари контакти. Монтирани на съответната височина, но не всички са с „детска 

защита”. Контактите в групите не са достатъчно. В занималните има телевизор и  

DVD. В някои групи има CD (радиокасетофон) и автомати за вода. В кабинетите на 

администрацията са монтирани компютри с принтери. 
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Електроинсталацията  за осветление и контакти е изпълнена скрито под 

мазилката по старите норми–с проводници за осветлението 2х1,5мм², за 

контактите-2х2,5 мм². При правените частични ремонти инсталацията е изпълнена 

открито на скоби или в РVС тръби. 

 

Технологични ел.инсталации  

В офисите към  групите има стерилизатори.  

Има седем кухненски асансьора, четири от които работят. 

     Кухнята е оборудвана с 2бр.пекарни с  фурни, 3 бр. ел. печки (фурните не 

работят), 1бр. ел. печка с фурна, хладилници и фризери, картофобелачка, 

зеленчукорезачка, месомелачка, миксер, пасатор. Вентилационната система в 

кухнята работи. 

     В пералното помещение са монтирани  3 бр. перални, но се ползват само 

двете.  

Електроинсталацията  е изпълнена скрито под мазилката по старите норми с 

проводници за контактите -2х2,5 мм² и дву и четирипроводна за технологичните 

консуматори. При правените частични ремонти инсталацията е изпълнена открито 

на скоби или в РVС тръби. 

 

     

 

Слаботокови инсталации 

Телефонна инсталация е стара, но се ползва. 

Домофонната инсталация е повредена. Има звънчева инсталация, която работи. 

Сградата е  обезопасена посредством СОТ. 

Видионаблюдение няма. 

Пожароизвестяване няма. 

Алармено-оповестителна инсталация няма. 

     

Мълниезащита и заземления 
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Контролните съединители са отворени ( без капаци) и ръждясали.         

Мълниезащитната инсталацие трябва да се провери. 

Заземителната инсталация трябва да се провери. 

 

   

 

Ел.табла и захранващи линии 

  Ел. таблата са поддържани в добро състояние. Повечето разпределителни 

табла са със стари винтови предпазители. ГРТ е в самостоятелно помещение. 

Същото е със сменени прекъсвачи.  

Захранващите линии са дву и четири проводни. Няма монтирани 

дефектнотокови защити. 

 

     

  

     

 

 

7.”Вертикална планировка” 

Дворът на детската градина е ограден с прозирна ограда, монтирана върху 

стоманобетонов фундамент. 

      Вертикалната планировка около сградата  е с изградени алеи и тревни площи. 

Монтирани са съоръжения за физическото укрепване и игри  на децата.   

Площите отговарят на изискващите се по нормативи.  
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 ІІІ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ 

(съгл. чл.23и чл.24  от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите) 

  

1.Част “Конструктивна” 

Основи и инженерно-геоложки условия: 

      Сградата е фундирана на равнинен терен. Основите са стоманобетонни, 

единични фундаменти под колони и ивични под ограждащи стоманобетонни стени. 

       В блоковете не се наблюдават пукнатини по носещи конструктивни елементи,  

дължащи се на неравномерно или по-голямо слягане на основите. Фундаментите 

на сградата са в добро състояние, с изключение на северния ъгъл на блок 3 

(административен). Там се наблюдават вертикални пукнатини между колоната в 

ъгъла и тухлената зидария откъм улицата. 

       Пукнатини се забелязват в тази зона  в зидарията във втори етаж и на 

тухления борд, в подпокривното пространство. В зоната на стълбището към 

кухнята в северния ъгъл на сградата също има наличие на пукнатини. Вертикални 

пукнатини има във вътрешна стена до стълбището по височината на целия първи 

етаж. Пукнатина  с ширина около 5 мм има  в плочата над стълбището за кухнята. 

Посочените дефекти се дължат на слягане на фундаментите в тази зона, 

причинено от мокрене на основите от теч от покрива. Необходимо е укрепване на 

основите и конструкцията (плоча, греди и колона) в тази зона. 

        Отчита се  наличието на влага (на места) в долния край на външни сутеренни  

стени  в  блоковете.  Дължи   се   на   проникване  на  влага от повърхностни води 

до сутеренни стени  и основи.  

       Пукнатини се наблюдават и при външните стълби и подпорни стени, 

осигуряващи достъп до сутерена. Дължат се на плитко фундиране и проникване на 

повърхностни води до основите им. 

Тротоари и отводняване около сградата: 

       Около сградата са изпълнени тротоарни настилки, които не са в добро 

състояние. Тротоарните плочи са слегнали, разместени и обрушени. С най-голямо 

слягане са тротоарните настилки до колонадите. Деформациите се дължат на по-

голямо слягане на обратния насип, изпълнен около сградата и на дирекно 

изливане на водите от покрива на колонадите до конструкцията. Посочените 

деформации в тротоарните настилки позволяват проникването на вода към 

сутеренните стени и основите, което влошава тяхното състояние. 

Подови и покривна конструкции : 

         Подовите конструкции са със скелетно-гредова конструкция, изпълнени от 

сглобяеми подови  елементи с ширина 60 см с надлъжни цилиндрични кухини и 

монолитни греди, а в някои зони с изцяло монолитни плочи. Терасите към втори 

етаж са изпълнени с монолитна плоча. Плочата над сутерена също е монолитна.  

         В блок 2 в етажните плочи над занимални се наблюдават пукнатини в 

напречна посока при фугите между отделните подови елементи. Дължат се на 

различно провисване на съседни подови елементи и вероятно на отсъствието на 

армирана замазка върху тях, разпределяща натоварването върху съседни подови 
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елементи и изравняваща провисването им. Те не представляват опасност за 

сигурността на подовата конструкция.  

         Плочата при терасите е конзолна, с променлива дебелина, намаляваща към 

края на плочата. При тези плочи се наблюдава провисване, което е в рамките на 

допустимото. При всички тераси се наблюдават пукнатини в мозайката върху 

плочата, перпендикулярни на външния ръб. От долната страна на плочата при 

терасите в блок 2 има единични пукнатини в бетона, перпендикулярни на външния 

ръб. Посочените деформации се дължат на провисване на плочата и на 

недостатъчно снаждане на монтажната армировка при терасите.  Мазилката от 

долната страна на плочата е напукана при всички тераси и на места опадала. По 

външния ръб на плочата бетона е оронен и е оголена армировката. Посочените 

деформации и повреди се дължат на непрекъснато мокрене на плочата, при което 

армировката корозира, бетонът се напуква и оронва и се намалява носещата 

способност на плочата. 

Необходимо е възстановяване на бетоновото сечение по ръба на козирката с 

репариращи материали, което следва да се извърши по следния начин: 

отстраняване на напукания бетон в усилваните зони, механично отстраняване на 

ръждата по армировката, обработка на откритите армировъчни пръти със 

специални защитаващи ги препарати и възстановяване на изкъртения бетон чрез 

запълване със специални ремонтни разтвори. Възстановяването на плочата на 

терасите в обрушените зони да се извърши по конструктивен проект с подходящо 

подпиране на подовата конструкция на терасите по време на ремонта. Необходимо 

е осигуряване на покривна козирка над терасите. Същата може да се изпълни с 

лека стоманена конструкция и поликарбонатни плоскости или др. варианти, 

закачена за фасадните греди от таванска плоча и изпълнени по конструктивен 

проект. 

       Гредите са монолитни. Провисването им е в рамките на допустимото.  

        Вертикални пукнатини се наблюдават при греда в плоча над кухнята в блок 

3. Вертикална пукнатина се забелязва във висока греда между занималня и спалня 

в блок 1. Пукнатините се дължат на провисване на цитираните греди и е 

необходимо тяхното укрепване (чрез залепващи външно за бетона армиращи 

ленти от въглеродни нишки или други методи). В плочата над сутерена в 

административния блок има греда над врата (при пералното) с изкъртен бетон, 

намалено сечение, оголена и корозирала армировка. Необходимо е усилване на 

посочената греда чрез почистване на армировката от корозия и възстановяване на 

бетоновото сечение. 

       На места в таванска плоча над втори етаж се забелязват следи от теч от 

покрива, дължащи се на некачествена изолация на покрива и мухъл по плочи и 

греди. На много места по фасадите се забелязват пукнатини в мазилката на нивото 

на таванска и покривна плочи и на тухлените стени между тях и по тухления борд. 

Течът по външни тухлени стени в подпокривното пространство и наличието на 

следи от ръжда по тях се дължи на зони с некачествена покривна изолация.  

        При терасите са изпълнени стоманени балконски парапети, захванати към 

стоманобетонните  плочи посредством стоманени  колонки. При някои тераси на 
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блок 1 парапетите са с наклон навън. Необходимо е вертикализиране и укрепване 

на стоманените парапети.      

                                 

Колони: 

        Колоните в сградата са стоманобетонни, монолитно изпълнени. Същите са в 

добро състояние, без пукнатини и деформации. 

        В административния блок 3 има наличие на вертикални пукнатини между 

ъглова колона и външна тухлена зидария в северния ъгъл на блока. Дължат се на 

слягане на основата в този ъгъл и на по-голямо натоварване на колона и зидария 

при сеизмично натоварване. 

       В спалните на блокове 1 и 2 отвътре в ъглите се забелязва влага по стени. 

Дължи се на конденз при ъгловите колони, поради отсъствието на топлоизолация 

по външни стени и голяма влажност в помещенията. 

Тухлени стени : 

        Фасадните тухлени стени са с дебелина 25 см, а вътрешните преградни стени 

са с дебелина 25 и 12 см.  

      В блоковете се наблюдават на единични места пукнатини между тухлена 

зидария и греда или плоча над зида. Повечето от помещенията на групите в блок 1 

са ремонтирани и няма наличие на  пукнатини в тухлени стени. В блок 2 има 

наличие на наклонени или хоризонтални пукнатини в тухлени преградни стени. 

Забелязват се  наклонени и хоризонтални пукнатини в тухлен щурц над врати.  

Дължат се на провисване на плочата под преградни стени и  претоварване на зида 

при сеизмично въздействие.  

      При някои външни стени се забелязва наличието на овлажняване и мухъл, 

като се наблюдават в зони на стоманобетонни  греди и външни ъглови колони. 

Дължи се на конденз по стоманобетоновите елементи от липса на външна 

топлоизолация.  

  

       По фасадната тухлена зидария в подпокривното пространство и по тухлените 

бордове над покривна плоча се забелязват множество пукнатини в мазилката. 

Дължат се на мокрене на тухлените стени от теч от покрива, поради 

компрометирани покривни изолации. 

  Колонада на връзките между блоковете:  

      Отделните блокове са свързани чрез колонада със стоманобетонна покривна 

плоча и стоманени колони. Плочата е със стоманобетонни надлъжни греди по 

контура и плоча между тях. Колонадите, разположени до блоковете, стъпват от 

едната си страна на конструкцията на сградата. Колоните са стоманени с 
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квадратно сечение от 2L-профила, разположени през 3 м. При фугите между 

телата на блоковете стоманените колони са дублирани от двете страни на фугата, 

т.е. фугата между телата преминава и през  колонадата. 

  

Колоните стъпват на стоманобетонни стени, ограждащи връзката. Под колонадите, 

свързващи телата, е изпълнен инсталационен коридор на ниво сутерен. 

      При всички колонади се забелязват следи от теч от покрива и опадала  

мазилка. Фугата в покривната плоча на колонадите между отделните тела е с 

пукнатина, тъй като не е обработена с подходящи еластични материали. 

       Стоманените колони в горния и долния си край са с корозия от овлажняване. 

Необходимо е почистване на колоните и анкерните им части от ръжда и нанасяне 

на защитно покритие. 

       В плочата над инсталационните коридори на връзките  има  теч по тавана им. 

Влага прониква през мозайката върху плочата. Влага има и по стоманобетонните 

стени, ограждащи коридорите, дължаща се на проникващи повърхностни води и на 

липсата на хидроизолации по стени и плоча над коридорите. От вътрешната 

страна на стените на инсталационните коридори има опадала мазилка и пукнатини 

в бетонните стени.  

         Външните стълби към колонадите и блоковете са със стоманобетонна 

конструкция на стъпалата, стъпваща на ограждащите стени и на бетонов ивичен 

фундамент във външния им край. По стъпалата се наблюдават пукнатини в зоната 

на закачване към основната конструкция и обрушване поради слягане и 

атмосферни влияния. 

Фуги между блоковете: 

         Трите тела на блок 1 и четирите тела на блок 2 са изпълнени с фуги 

помежду си. Фуги са изпълнени и между колонадите в напречна посока. 

Посочените фуги са измазани с мазилка и спукани навсякъде. Необходимо е 

обработка на фугите между телата с подходящи еластични материали, 

позволяващи преместване на конструкциите им и недопускащи навлизане на вода. 

 Ограда: 

     По контура на парцела е изпълнена ограда със стоманобетонна стена с 

височина около 40 см над терена и стоманена конструкция над нея, състояща се от 

пана от стоманени шини и L-профили, закачени към стоманени колони, 

анкерирани в бетоновата стена.  

       В някои участъци стоманената конструкция е ремонтирана, но в други е 

покрита с ръжда. Стоманобетоновата част на оградата е с пукнатини. Необходимо 

е да се отстранят напукнаните бетонови части и се долее и армира стената на 

оградата, като се осъществи връзка между стар и нов бетон. Неремонтираната 
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стоманена част на оградата трябва да се почисти от корозия и покрие с 

антикорозионна защита и алкидна боя. 

 

 

Основни изводи и заключение за състоянието на носещата конструкция: 

       Сградата на ОДЗ № 4 е построена през 1973 г. и се състои от три блока, 

състоящи се от отделни тела, разположени на фуга. Те са двуетажни със сутерен в 

блок 3 и частичен сутерен в блокове 1 и 2. Блоковете са свързани с открита 

колонада на кота 0,00, която в някои части има подземен инсталационен коридор.  

        Конструкцията на  градинския, ясленския и административен блок е 

стоманобетонна със скелетно – гредова конструктивна система, без 

стоманобетонни шайби. Подовата конструкция в етажите на блок 1 и 2 е 

изпълнена от монтажни подови елементи с ширина 60 см, с надлъжни, 

цилиндрични кухини, предаващи товара си на монолитни стоманобетонни греди. 

Плочите над сутерена и при административния блок са монолитни, скелетно-

гредови. Колоните в сградите са стоманобетонни, монолитно изпълнени. 

Фундирането е на единични и ивични стоманобетонни фундаменти. 

 Сеизмичните усилия се поемат от стоманобетоновия скелет и от тухлени шайби, 

обрамчени с колони и греди. Сградата е построена през 1973 г. и отговаря на 

нормите към момента на въвеждане в експлоатация. Носещата конструкция на 

детското заведение е в добро състояние. Сградата е със запазена 

носимоспособност за вертикални  въздействия. 

        Сградата на ОДЗ №4 има положителна оценка за сеизмична 

осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2-3 от „Наредба №2 от януари 2012 г. за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, тъй като строежът 

съответства на изискванията на нормативните актове, действали към момента на 

въвеждане на обекта в експлоатация; не са установени дефекти (деформации или 

повреди) в конструкцията на сградата, свързани с нарушаване на проектната  

носеща способност, коравина , дуктилност и дълготрайност; промени на масите по 

нива не са извършвани; не са извършвани преустройства, засягащи елементи от 

носещата конструкция или неносещи преградно-разпределителни стени. 

       На базата на проведените огледи, направените замервания и изчислителни 

проверки може да се направи следното: 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обследваната сграда на ОДЗ №4 „Ангел Каралийчев”, 

ж.к. „Дружба I”, район „Искър”, гр. София, във връзка със съставянето на 

технически паспорт на същата сграда, се намира в добро техническо 

състояние, като съответства на изискванията по Чл.169, ал.1-3 на ЗУТ.  Тя 

е със запазена носимоспособност за вертикални натоварвания и 

притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение при 

полагане на необходимите грижи при експлоатация и изпълнение на 

ремонтните дейности по т.5.  Сградата е  неосигурена на сеизмични 

въздействия, тъй като е проектирана и изградена преди 1987 г, съгласно 

„Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на „Надерба №2 за проектиране на 

сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 27 януари 2012 г. При 
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бъдещи преустройства и реконструкции е необходимо сградата да се 

приведе в съответствие с изискванията на Чл.5 от същата наредба. 

                  

 

 

2.Част “Архитектура” 

•Детската градина е разкрита и разположена в район, отдалечен от улици с 

интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи 

околната среда, с озеленен двор. 

Сградите са проектирани и изградени за детско заведение, в съответствие с 

нормативните изисквания. Осигурени са необходимите вход/изходи за групите: в 

„северозападна група блок-секции” -всяка група е с отделен вход, а блок-секциите 

от „югоизточната група”, в които се помещават по 4 градински групи са с по един 

вход и стълбище. Администрацията и обслужващите помещения (кухненски и 

перален тракт) са в отделен блок. Детските групи разполагат с изискващите се по 

норми помещения. На всеки етаж има хол – филтър, който служи и за чакалня за 

родителите. Всички дневни и спални са разположени на югоизток. Осигурени са 

необходимите директни връзки между гардероб и занималня (дневна); гардероб с 

умивалня и тоалетна; дневна със спалня, както и визуални връзки посредством 

остъклени вътрешни отвори между дневна и санитарен възел. 

 Към всяка детска група е обособен офис-разливна (във връзка с дневната), 

където се получава храната за съответната група, разлива и сервира на децата, а 

след хранене се измива посудата и приборите. ОДЗ №4 “Ангел Каралийчев” 

разполага с физкултурно-музикален салон, в сутеренното ниво- басейн.  

Административните помещения  са отделени от помещенията на детските 

групи- в отделен блок-секция, със самостоятелни санитарни помещения и 

самостоятелен коридор пред канцелариите /кабинетите/. За администрацията е 

осигурена стая за почивка, както и сервизни помещения. 

На първи етаж в „административно-стопанския блок” е изграден 

кухненски блок /топла кухня, помещения подготовки, умивалня, складове и пр./, 

отговарящ на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните 

(ДВ, бр. 55 от 2006 г.). Към кухненския блок са подсигурени помещение за 

почивка на кухненския персонал и сервизни помещения. Складовите помещения 

към кухненския блок видимо не са ремонтирани в близките години, но са в 

приемливо състояние. 

Пералните помещения /пералня, сушилня, гладачна/ са с необходимите 

площи, развити в сутеренното ниво. За същите са подсигурени необходимите 

складови помещения, като се спазва принципа на разделност-мръсните и чистите 

потоци да не се пресичат. Осигурени са сервизни помещения за персонала на 

пералния тракт. 

Въз основа на горните констатации може да се приеме, че като цяло 

сградата отговаря на Нормите за проектиране на детски и учебно- 

възпитателни заведения и на Наредба № 3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 

85/2012г.) за здравните изисквания към детските градини. 
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Състоянието на сградата на детското заведение към момента на 

обследването обаче не удовлетворява напълно изискванията на чл. 169 от 

ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; 

опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и 

топлосъхранение. Настъпили са някои повреди по елементи на конструкцията 

на сградата, подробно описани в Доклада от конструктивното обследване и 

оценка за състоянието й. Фасадните покрития са замърсени и износени от 

дългия експлоатационен период и от стареене на материалите, на места 

покритията са напукани, на други обрушени и опадали. Покривите са с износени 

покрития, вследствие на което и с течове. Вътрешните мазилки на места са със 

следи от течове, мухъл и плесен, подкожушвания и т.н. Инсталациите са стари с 

опасност от аварии. Вертикалната планировка е компрометирана, с пропаднали 

участъци  и пр.  

 Ограждащите повърхности към периода на обследването не отговарят 

на изискванията на ЗЕЕ и  Наредба № 7 за енергийна ефективност, 

топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г.  /с изм. и доп. 

в брой 85, 88 и 92  от 2009г . и бр. 2 от 2010г/.  

 Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 

4/ 01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с 

увреждания – денивелацията от ниво прилежащ терен до входовете/изходите на 

сградата се преодолява с различен брой стъпала, без рампи или платформа за 

инвалиди; в сградата няма асансьор и тоалетни за инвалиди. 

 По отношение  на изискванията на Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за 

строително -технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар -  на вратите -вход/изходите от първи етаж са с монтирани автомати за 

самозатваряне; пътищата на евакуация са с дължини не по- големи от 

допустимите; сградата е с достатъчен брой вход/изходи, но  в сутерена 

отделните зони не са отделени една от друга с метални  или Ал врати; по 

етажите, на видни места не са поставени евакуационни схеми, изготвени в 

съответствие на чл.11, ал.5 от Наредба № Iз-2377/ 15.09.2011г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 

  

 

Вътрешни покрития по стени: 

        - Външни и вътрешни сутеренни стени – с варова мазилка, със захабена и 

износена визия, не достатъчно поддържани поради факта, че повечето сутеренни 

помещения са неизползваеми и празни. В коридорите развити под площта на 
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колонадите, както и по всички ограждащи и външни стени, граничещи със земен 

насип са с наличие на влага, мазилката е с мухъл и плесен на места, при тавани и 

някои стени с  нарушена структура, на други –опадала до бетон и пр. В 

използваемите сутеренни помещения мазилката е в допустимо състояние.  

Причините за настоящото състояние на покритията по стени и тавани в 

сутеренните помещения е вследствие на:   проникване на повърхностни води в 

резултат от разрушени и/или липсващи околосградни настилки, от некоректното 

отводняване на колонадите, при което водата се излива свободно от колонадите и 

събира непосредствено до сутеренните стени, просмуква и руши мазилки и 

конструкция, от липса на хидроизолация или компрометирана такава, дълъг 

експлоатационен период без извършвани ремонти, както и недостатъчни такива, 

стареене и износване на материалите, при перален тракт и помещения басейн и от 

липса на качествено вентилиране на помещенията и пр.  

     

 

-Останалите вътрешна мазилка и шпакловка, както и латексовото покритие в 

помещенията по етажите (стени и тавани) е в приемлив и добър вид, освежавана 

ежегодно. В някои детски помещения са залепени книжни тапети, от най-ниския 

клас –разлепени на места, не достатъчно свежи и подходящи за детски 

помещения. Въпреки това в някои ъгли при таваните на различни помещения от 

втори етаж и в участъците при преминаване на ВиК инсталации  се наблюдават 

следи от течове, дължащи се на не добре извършвани ремонтни работи по 

покривите, както и на настоящи компрометирани покрития и обшивки по 

покривите, на остарели и неподменени разводки на инсталациите и др. На места 

по ограждащите външни стени (най-вече при някои спални помещения) се 

наблюдават единични малки участъци с конденз и мухъл. Причината за това е 

липсата на топлоизолация по външните ограждащи стени и голямата 

температурната разлика (външна-вътрешна). При някои стени, около 

деформационни фуги се наблюдават напуквания в мазилката-причината е че 

фугите са обработени некоректно и по този начин те не могат да изпълняват 

качествено предназначението си. В кухненски блок наличието на конденз и мухъл 

е вследствие и на недостатъчно и качествено вентилиране на помещенията.  
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-Фаянсова облицовка – почти във всички детски санитарни възли, в 

санитарните възли на администрацията, в кухненския тракт, в офис-разливните и 

в пералния тракт облицовката е от стария формат бели фаянсови плочки с размер 

15/15см, преобладаващо здрава, но на места с опадала фугировка и обрушвания 

по ъглите, с петна от ръжда, на места със стърчащи и опасни куки от демонтирани, 

аварирали отоплителни тела, опасни за децата, със следи от демонтирани и 

подменени но на други места  тоалетни казанчета и пр., с морално остаряла визия 

и пр., с напукани плочки, в пералния тракт- на места с опадали плочки, с кърпежи 

от циментов разтвор участъци, с видими пред облицовката тръби и пр. След 

подмяната на прозорци в санитарните детски помещения зоната около прозорците 

е измазана и шпаклована, но фаянсовата облицовка не е възстановена, 

измазаните участъци  са боядисани с латексова боя. 

    

  

 В по-добро състояние е облицовката в спортната зона от сутеренното ниво- при 

басейн и прилежащите му помещения,  при душовете –стар формат цветни плочки 

с размери 15/15см, с остаряла визия, здрава облицовка, но с опадала фугировка и 

износена визия. При и около басейна и стените на помещението облицовката е по-

нов формат- в добро състояние.   

   

Само на два детски санитарни възела е изпълнен частичен ремонт, при 

който е подменена част от облицовката и настилката при и около тоалетните 
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клекала, както и по ниските стенички между тях- същата е нова, в много добър 

вид и технически характеристики; с ръбохранители и декоративни фризове, 

цветово съчетана и подбрана облицовка, със свежи цветове, възпитаваща децата 

на естетика, но в много малък обем-недостатъчен.  

  

 Подови покрития: 

- Монолитна мозайка – в етажните фоайета (холове), по някои коридори и 

по вътрешни стълбища мозайката е покрита с РVС настилка, предимно лепена, 

невъзможно е да се направи цялостен оглед и преценка на състоянието на 

мозайката по отношение на визия и технически характеристики.  

- В санитарните възли, в офис разливните и в кухненски блок мозайката е 

преобладаващо здрава, на повечето места в приемлив вид макар и морално 

остаряла, износена, на места с разливания от всякакъв характер.  

    

  В перален тракт и в душовото помещение към басейна настилката също е здрава, 

но прекалено замърсена, на петна от различен характер и замазвания с циментова 

замазка след изпълнени ремонтни работи,  при душовото помещение с 

напуквания, с не добра визия и технически характеристики. 

    

 

         Мозайка по тераси-  неприемлив е видът и състоянието на мозайката по 

терасите на първи и втори етаж, където тя е с много напуквания с различен 

характер, пукнатините са заливани и запълвани с битум, в някои участъци с 

положено битумно покритие, с обрушена настилка, без необходимите визия и 
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технически характеристики. Причините за това им състояние е слягане на земната 

основа при тераси от първите етажи, по терасите от вторите етажи вследствие на 

конструктивни проблеми описани в доклада от конструктивното обследване на 

сградата, от липсата на работни фуги при полетата с големи площи, вследствие на 

проникване на вода в така образувалите се пукнатини, от  стареене и износване 

на материалите, дълга експлоатация без адекватен и достатъчен ремонт и 

некачествено извършени строително-монтажни работи и др .  В помещение басейн, 

около коритото на басейна е изпълнена венецианска мозайка- здрава, с добри 

технически характеристики и визия. 

       

- теракот и ламинат – в много малък обем. Частично теракот е положен в 

двата детски ремонтирани санитарни възела, а ламинат- по пода на музикалния 

салон. Настилките са нови, наскоро положени, в много добро състояние.  

   

- бетонова настилка /циментова замазка – захабена, в коридорите развити 

под площта на колонадите постоянно овлажнявана и наводнявана от просмукване 

на повърхностни води от разрушена и/или липсваща околосградна настилка, на 

места  с нарушена структура и пр..  

                      

- балатум, линолеум – в голям обем, различна по вид настилка, подменяна в 

помещенията в зависимост от нуждите и ресурсите, предимно здрава настилка, но 

със закъсвания на места с усилен трафик – при преходи на врати и пр., на места 

се наблюдават по два пласта  положени един върху друг, в помещения с по-голяма 

площ и с по-тънка настилка същата е на вълни, не добре положена, както и върху 

не достатъчно равна основа.  
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 Дограма:  

- фасадната дограма, монтирана по време на строителството на сградата е  

подменена със съвременна (РVС прозорци със стъклопакет, Ал стълбищна 

витрина). Входните врати са АL със стъклопакет и в комбинация с плътна част, 

както и плътни. Подменената дограма като цяло е в добро състояние, на външен 

вид -с добри технически характеристики, но персоналът се оплаква, че при вятър 

при част от дограмата духа-  вероятно има компрометирани уплътнения, както и на 

места неуплътнени /не добре измазани фуги между каса и стена. При част от Ал 

врати се наблюдават процепи при праговете /между настилка и платно на врата/, 

като същите на места достигат и до 4-5см. При сутеренното ниво на 

„административно- стопанския блок” са монтирани 3 метални плътни врати- здрави 

и надеждни. Останали са 2 неподменени дървени прозорчета (компрометирани, 

със счупени стъкла и изметнати рамки). Пространството под терасата на 

администрацията, част от колонадата е затворена с метална, остъклена с армирани 

стъкла дограма - с морално остаряла визия, със спукани стъкла, крилата на 

вратата – тежки, предразполагащи към инциденти и пр.  

        

- вътрешна дограма – малка част от нея е подменена с нова (алуминиева) –  

в много добър вид и с добри технически характеристики. Преобладаващата част от 

вътрешната дограма е старата, първоначално монтирана по време на 

строителството дървена дограма –врати с платна от пресован картон, като част от 

вратите в надземните нива са в добро състояние (поддържани, периодично 

боядисвани с блажна боя), но се наблюдават голяма част врати в не добро 
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състояние, със загнили каси в близост до настилката /в санитарни възли и 

др.мокри помещения/, със счупени дръжки, обков и дървения, около брави и 

кършелъци и пр., без визия и технически характеристики, на някои помещения 

липсват платната. Остъкленията между занимални и спални, както и прозорците на 

зрителните връзки са също стари, многократно боядисвани, дървена дограма. При 

фоайета/холове - дървени двукрили, остъклени врати с надстройки. Старата и 

компрометирана дограма в това си състояние не може да изпълнява качествено 

предназначението си, счупените дръжки на детските помещения крият опасност от 

нараняване на децата и пр. На част от сутеренните помещения /абонатни, някои 

складове/ вратите са плътни, метални-здрави, в добро състояние. 

 

     

 

 Покриви – над блок- секциите покривът е плосък, “студен” тип, с 

неизползваемо подпокривно пространство. Достъп до подпокривните  нива на 

детските секции към настоящия период на обследване е невъзможен - при 

северозападната група се наблюдава зазидан и измазан с мазилка ревизионен 

отвор, капак по фасадната подпокривна част. Единствено запазен и незатворен е 

ревизионния отвор на „административно-стопанския блок”- в непосредствена 

близост до моряшката метална стълба към покрива се намира Ал плътен 

капак/вратичка/, чрез който е възможен достъп във вътрешността на това 

подпокривно пространство. То е ниско, с боклуци от строителни материали, тухли 

и др. По пода е положен топлоизолационен слой- шлака/сгурия, който слой е 

изветрял, с изчерпан експлоатационен ресурс, многократно овлажняван от течове 

и пр. Съдейки по състоянието на това подпокривно пространство, би следвало и в 

останалите блок-секции положението да е идентично. Финишното покривно 

покритие е от рулонна хидроизолация без посипка -стара, износена, напукана и 

съсъхнала от слънчевите лъчи поради липса на защита, с кърпежи и пр. По 

таваните на помещенията от вторите етажи се наблюдават течове- само на една 

блок секция от северозападната група е извършен частичен ремонт на покрива (по 

данни на персонала), при който е изпълнена нова рулонна хидроизолация. По 

периферията на покривите са изпълнени бордове от тухлена зидария, в горната си 

част с  обшивка от поцинкована ламарина. По самите бордове се наблюдават 

участъци с напукана, обрушена и паднала мазилка, ламаринената обшивка е 

посукана и изкривена, стара, корозирала. До горната повърхност на покривите се 

достига по метални моряшки стълби, монтирани по фасади на блок-секциите, а до 

стълбите- от покривите на колонадите.  
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Покривите на външните обиколни тераси (колонадите) са с няколко пласта 

рулонна хидроизолация, един върху друг, като всеки нов слой е полаган върху 

старите, без те да се демонтират. Видимият финишен слой на външен вид е здрав, 

видимо положен в близки години, с минерална посипка. При последното 

хидроизолиране, за да се защитят челата на покривните плочи, а също и  фугата 

образуваща се при прехода мушама –мита мозайка /бучарда/ по цокъла/челата, 

последният завършващ пласт хидроизолационна мушама е спуснат по челата на 

покривната плоча, на места – не добре залепен). На практика тези колонади са с 

некоректно отводняване – водата се стича свободно върху прилежащия терен и се 

събира около сутеренните стени, просмуква се във вътрешността и руши покрития 

и конструкция. При навявания обилно омокря подовото покритие, стълбищата и 

рампите. Липсата на оформен водооткап допълнително допринася за това водата 

да подлизва и по таваните и да се рушат и компрометират мазилките. 

 

   

 Външни покрития по стени – фасадната мазилка е вароциментова, в 

относително добро състояние (здрава), но с износена и захабена  визия.  По 

външните стени не е изпълнена топлоизолация. Цокълът на сградите и на 

покритите тераси – колонади (бетоновите сутеренни стени над терена) е оформен 

с чукана цветна бучарда, на места – с пукнатини и разрушения и обрушвания по 

ръбове и ъгли. В близост до прилежащия терен вследствие и под действието на 

събралата се около стените атмосферна вода бучардата е подкопана на места и с 

разрушения, като по този начин са създадени условия водата да просмуква във 

вътрешността на помещенията. Неприемлив е видът и на мазилката по дъната на 

балконите от втори етаж – подкожушена, рушаща се и отлепена на участъци до 

основа (до бетон), на места армировката е видима и корозирала – в резултат на 

пукнатините в мозайката по терасите и това, че отводняването на балконите е 

некоректно- атмосферната вода се разлива свободно по горната повърхност на 

терасите и подлизва по дъната и руши мазилки и конструкция, наблюдава се 

променено оцветяване, мазилката е с нарушена структура, с  обрушване  в 

бетоновото покритие и корозирала армировка. Подобно е състоянието на 

мазилката по защитните стрехи над входни врати- с компрометирана и с 
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променено оцветяване мазилка по периферията на дъното на стб.козирка- липсва 

качествен водооткап, който да откапва водата, а не да подлизва и се стича по 

дъното на плочата /таванската част на козирката/. По фасадната тухлена зидария 

към подпокривното пространство и по тухлените бордове над покривна плоча се 

забелязват множество пукнатини в мазилката, на няколко места – опадала до 

тухла мазилка, включително и с разрушения в тухлите. Дължат се на мокрене на 

тухлените стени от течове от покривите, поради компрометирани покривни 

изолации и обшивки. При всички колонади се забелязват следи от течове от 

покрива и опадала на големи участъци мазилка. Фугата в покривната плоча на 

колонадите между отделните тела е с пукнатини, поради некоректната им 

обработка, в резултат на което фугите не изпълняват качествено 

предназначинието си. Същата е ситуацията и при деформационните фуги между 

телата. Металните колони на места са с наличие на корозия поради честото  

овлажняване – в близост до настилката и при  покривите. При фасадните отвори, 

от външната страна са изпълнени монолитни подпрозоречни первази- същите са с 

обрушване в бетона, с наличие на места на видима и корозирала армировка, без 

визия и с необходимите технически характеристики. На места са монтирани 

ал.подпрозоречни поли, но същите са некоректно монтирани, по къси, с 

недостатъчна ширина и без възможност за откапване на водата, при което полите 

не могат да изпълняват качествено предназначението си и водата се стича по 

фасадите, овлажнява  и руши мазилка и конструкция и пр. 

   

   

 Парапети:  

- по вътрешни стълбища- метални парапети с вертикални елементи и 

дървена ръкохватка, в добро състояние, здрави.  

-по тераси, колонади и при външни стълбища- метални, при колонадите и 

при част от терасите от вертикални стойки и метални надлъжни елементи, в горния 

си край- с метална ръкохватка. При „административно-стопанския” блок – метални 

стойки, в комбинация с метална рамка и пълнеж от армирано стъкло, в горния си 

край завършващи с метална ръкохватка. По външните стълби- метални парапети 

от метални стойки през голямо разстояние и един надлъжен елемент, метална 

ръкохватка. 



Доклад за резултатите от обследването на ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”, 
ж.к.”Дружба 1”, ул.”Фестивална” № 1, р-н „Искър” 

  

 Парапетите не са в добро състояние - с  наличие на корозия при основата 

на металните стойки, в близост до настилката, с напукани, счупени или липсващи 

стъкла, някои парапети са наклонени и пр., не са с необходимата височина и 

членение на елементите, подходящи за типа заведение / не отговарят на 

изискванията на БДС 8267 – 86 “Стълби и стълбища за жилищни и обществени 

сгради. Основни изисквания”/. 

    

- при английски дворове- при някои  английски дворове са монтирани 

защитни решетки, но при тези с развити в тях стълбища към сутеренното ниво са 

без   парапети, английските дворове не са обезопасени. 

  

Заключение: През периода на експлоатацията на сградата са правени 

недостатъчни по обем, преди всичко вътрешни ремонти – подмяна на фасадна и 

частично вътрешна дограма, подмяна на подови настилки от линолеум, частично 

нова фаянсова облицовка и настилка от теракот изпълнени само в два детски 

санитарни възела, освежаване на боя, кърпежи по покриви, монтаж на 

хидроизолация цялостно само на една детска секция и по плоски покриви на 

колонади и др. Като цяло интериорът на детското заведение е поддържан с 

наличните ресурси. За правилното и безопасно функциониране на ОДЗ №4 

„Ангел Каралийчев”, детското заведение се нуждае от саниране на 

ограждащите повърхности и изграждане на топлоизолационни системи по 

тях; цялостен ремонт на всички тераси, входни площадки, външни стъпала 

и парапети, на сутеренните помещения и на английски дворове, подмяна 

на настилки и облицовки в санитарни възли, кухненски блок и перален 

тракт, подмяна на поли по покривни бордове, хидроизолация по покриви 

и др.  
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     4.Част “ОВ” 

Показателите  за енергийна ефективност и енергийните характеристики на 

сградата са изчислени в съответствие с Методиката за изчисляване на 

показателите за разход на енергия  и на енергийните характеристики на сгради на 

Наредба №7, приложение № 3 към член 5, с отчитане режима на работа на 

изградените енергийни инсталации в сградата. При огледа са установени следните 

недостатъци в отоплителната система: 

- Остаряла и ръждясала арматура на  водоразпределителя и водосъбирателя 

както  и щранг вентилите, които  са  в лошо състояние не дават възможност  да 

се осъществява регулиране.  

- Вертикалните щрангове не са подменени 

- Част от термостатичните глави са счупени и не функционират, което води до 

невъзможност за регулиране на температурата в помещенията. 

- Констатирана е недобра циркулация на топлоносителя в отоплителната 

система, което се обуславя от наслагване  на утайки в отоплителните тела. 

Установено е наличието на  частично запушени, както и неработещи радиатори. 

Телата не са промивани, не топлят ефективно и се налага доотопляване на 

помещенията с ел. енергия най вече на последните етажи.   

- В помещението на плувния басейн отоплителните тела са подменени с 

алуминиеви радиатори и аншлуси от полиетиленова тръба с алуминиева вложка. 

Тъй като са монтирани непосредствено над водното огледало на басейна 

състоянието им вече е много лошо – боята е разядена и олющена. Тези радиатори 

са без термостатични вентили. 

 

5.Част “В и К” 

Относно хигиенните изисквания и опазване здравето и безопасната 

експлоатация на сградата,   вътрешносградните  В и К  инсталации  е необходимо 

да отговарят на : 

 Норми за проектиране на В и К инсталации в сгради 

 Норми  за проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения 

В тази връзка оценката за съответствие на техническите характеристики на 

инсталацията в сградата на ОДЗ № 4 “Ангел Каралийчев”,   гр.София,  със 

съществените изисквания  е следната : 
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Водопроводното отклонение е подменено с полиетилен висока плътност ,вкл. 

водомерния възел. 

Участъкът от водомерния възел  до хоризонталната разпределителна мрежа е 

изпълнен от  полипропиленови тръби, от където продължава с поцинковани тръби. 

Разпределителната водопроводна инсталация на ниво сутерен не е 

подменена.   Съществуват участъци с напреднала корозия по поцинкованите тръби 

и части, което крие риск от аварии. 

 Сградната канализационната    инсталация също не  е 

подменена.Санитарният фаянс е стар. 

 Поради запушване е подменен участък от площадковата канализация. 

 Басейнът е основно ремонтиран и като съоръжение е в добро 

експлоатационно състояние.  

 В санитарните  помещенията към басейна В и К инсталациите не са 

подменени,   амортизирани, корозирали и поради високата влажност риска от 

аварии е много висок. 

  Няма санитарен възел за лица  с увреждания . 

Смесителните батерии не отговарят на изискванията на Нормите за 

проектиране на детски заведения, а именно  чл.33 ал.1: 

 “Към инсталациите за топла и студена вода в умивалните на децата и санитарните възли 

на учениците се предвиждат терморегулатори, които осигуряват температурата на 

студената вода да бъде не по-ниска от 18°С, а на топлата вода - не по-висока от 37°С  . 

 Отводняването на дворното пространство е неефективно.Оттоците са 

непочистени.   

 Ревизионните шахти на дворната канализация не са рекордирани.Някои са 

потънали, други  са недопустимо високи спрямо настилките и опасни  за децата. 

 

5.Част “Електроинсталации” 

/съгл. Чл. 23 и чл.24 от Наредба №5 за технически паспорти на строежите/ 

 

Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативи 
(Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии) и се нуждаят от подмяна.  

Мълниезащитната мрежа трябва да се провери. Контролните съединители са  
ръждясали. 

Няма изпълнени пожароизвестяване, видеонаблюдение и алармено-
оповестителна инсталация. 

 
  

6.Част “Вертикална планировка ” 

   
     Тротоарните , асфалтобетоновите и бетоновите  настилки са напукани , 

пропаднали и повърхностните води  проникват във фундаментите, причиняват 

слягане на земната основа и овлажняване на констукцията, което пък води до 

появата на конструктивни проблеми. 
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 В двора при площадските за игра , алеите са в лошо   експлоатационно 

състояние с пропаднали, неравни тротоари, потънали  бетонови ивици.  Причината 

е  недобре уплътнен обратен насип  и допълнителното му слягане от мокрене от 

проникнала вода през тротоарите.    

 

   
 

   
 

 По контура на парцела е изпълнена ограда със стоманобетонна плътна част  
с височина около 40 см над терена и стоманена конструкция над нея, състояща се 

от пана от стоманени шини и L-профили, закачени към стоманени колони, 

анкерирани в бетоновата стена.В някои участъци стоманената конструкция е 

ремонтирана, но в други е покрита с ръжда. Стоманобетоновата част на оградата е 

с пукнатини.   

 Детските площадки за игра са с остаряли съоръжения и настилки  

неоттговарящи на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството 

и безопасността на площадките за игра 

 Не са спазени изискванията на  Наредба № 4/01.07.2009 г. за проектиране,  

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, вкл. за хората с увреждания . 

    

ІV.ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ДА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ , КАКТО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ 

СЪБИТИЯ   
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На основание на проведеното обследване на обект  : 

 

 ОДЗ № 4  “АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”   , 

Ж.К . “ДРУЖБА”,  Р-Н “ИСКЪР”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 
“Софинвест”ЕООД, препоръчва на Възложителя следните технически мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, а именно : 

 

Част “Конструктивна” 

 1. Усилване на основи в северния ъгъл на блок 3 (административен) и усилване 

на колона, греди и плочи с пукнатини в този участък – по конструктивен проект. 

 2. Усилване на плоча при тераси над първи етаж в блокове 1 и 2, в зоните с 

пукнатини, обрушване на бетона и оголена армировката по следния начин : 

отстраняване на напукания бетон в усилваните зони, механично отстраняване на 

ръждата по армировката, обработка на откритите армировъчни пръти със 

специални защитаващи ги препарати и възстановяване на изкъртения бетон чрез 

запълване със специални ремонтни разтвори. Възстановяването на плочата на 

терасите в обрушените зони да се извърши по конструктивен проект с подходящо 

подпиране на подовата конструкция на терасите по време на ремонта. 

 3. Необходимо е изпълнение на покривна козирка над терасите във втори етаж 

при блокове 1 и 2 (примерно с лека стоманена конструкция и поликарбонатни 

плоскости или др.) по конструктивен проект, за да се премахне мокренето и 

замръзването на плочата на терасите и нарушаване на носещата и способност. 

 4. Усилване на греди с пукнатини в плоча над кухнята и при занималня в блок 1 

чрез залепващи външно за бетона армиращи ленти от въглеродни нишки или др. 

методи. 

 5. Възстановяване на бетоново сечение на греда в плоча над сутерена (при 

перално) – почистване на армировката от ръжда и възстановяване на бетоновото 

сечение. 

6. Ремонт и саниране на пукнатини между подови панели. 

 7. Вертикализиране и укрепване на наклонени балконски парапети при блок 1. 

 8. Саниране и ремонт на тухлени стени с мокрене по фасади в подпокривно 

пространство и тухлен борд над покривна плоча. 

 9. Ремонт и укрепване на тухлени стени и тухлени щурцове с пукнатини в блок 2 

– по конструктивен проект. 

 10. Ремонт на покривни изолации при всички блокове, поради теч от покрива по 

плочи и стени. 

 11. Ремонт и саниране на покривна плоча на колонада в зоните на теч. 

 12. Ремонт и саниране на стоманените колони с ръжда в горния и долния си край 

и на анкерните им части – при колонади. 

 13. Саниране и ремонт на външни стоманобетонни стени с пукнатини и влага в 

сутерена. Изпълнение във влажните участъци на мазани (вътрешни) 

хидроизолации по стоманобетонни стени. 
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 14. Обработка на фуги между телата на блоковете  с подходящи еластични  

материали, позволяващи преместване на съседни конструкции и недопускане 

навлизане на вода. 

  15. Изпълнение на нови, тротоарни, водоплътни настилки около сградата, в 

зоните на компрометирани тротоари. 

 16. Ремонт на външни стъпала и подпорни стени с пукнатини до входовете за 

сутерена отвън. 

17. Ремонт на долна бетонова част на ограда с отстраняване на напуканите части и 

възстановяване на бетоновото сечение на стената с доливане и армиране при 

осъществяване на връзка между стар и нов бетон. Почистване на стоманените 

части на оградата в неремонтираните участъци от ръжда и нанасяне на 

антикорозийна защита и алкидна боя.  

      Всички ремонтно-възстановителни работи да се изпълняват по одобрени 

проекти. 

       Отстраняването на описаните повреди води до подобряване на 

експлоатационните условия в сградата и по - голяма надеждност на носещата 

конструкция. 

        За да може сградата да се експлоатира по-дълъг период от време, 

конструкцията на блоковете е необходимо при бъдещи преустройства и 

реконструкции да се укрепи за устойчивост при сеизмични натоварвания 

от IX степен, за да отговаря изцяло на действащите към момента 

нормативни документи и да подобри своята сигурност. 

 

Част “Архитектура”  

1. Да се изпълнят предписанията от конструктивното обследване на 

сградата. Изпълнението на възстановителните работи да се извърши по проектни 

решения,  като  се изготви и количествена сметка за РСМР. 

2. Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-

1971/ 29.10.2009г. за строително -технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар както и с изискванията на Наредба № 4/01. 07.2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. 

Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна 

документация.  

3. По всички тераси на детските групи (от първи и втори етаж) да се изпълни 

нова настилка, от подходящи за външни условия материали. Здравата монолитна 

мозайка може да се използва за основа на последващата настилка, като 

пукнатините и изронени участъци преди това се обработят с разтвор, за 

изравняване на основата. Да се изпълни коректно отводняване. По периферията, 

дъното на подовата плоча да се оформят водооткапи. 

4.  След изпълнение на  ремонтно –възстановителните работи за отстраняване 

на повредите  по  външни стълби,  площадки и тераси,  парапетите да се 

преработят или подменят с нови, от подходящ материал и с необходимата 

височина и членение на елементите, подходящи за типа заведение /БДС 8267 – 86 
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“Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни изисквания”/. По 

необезопасените английски дворове да се монтират предпазни парапети.  

5. Да се изпълни ремонт на „студените” типове покриви, при които да се 

монтира цялостно рулонна хидроизолация, два пласта, горния с посипка. 

Обшивките –поли по покривните бордове да се подменят с нови. При изпълнение 

на хидроизолацията се изпълнява обръщане по вертикалата на  бордовете, като 

същата се застъпва с новата пола от поцинкована ламарина. Всички воронки 

внимателно и отговорно се ревизират, като е необходимо същите да бъдат 

защитени от попадане на листа и др.боклуци посредством решетки. Необходимо е 

те да бъдат почиствани периодично. 

6. Да се прецизира начинът на отводняване на покривите над колонадите 

(например с улуци и водосточни тръби), след което компрометираните участъци 

мазилка по дъната на същите да се възстановят (старата мазилка да се очука до 

основа, обезпраши и защити с грунд Бетонконтакт, шприцова с циментов разтвор 

или друг подходящ материал за сцепление между старата основа и новата 

мазилка). Желателно е покритите, отворени колонади да бъдат затворени по 

подходящ начин (след изготвяне на необходимите проекти), например чрез 

остъклена дограма, като по този начин се възпрепятства омокрянето на настилки и 

мазилки, а също така се осигурява и защитата на деца, персонал и родители от 

атмосферните влияния. Така усвоените площи могат да се използват и от децата 

при лошо време – занимания, гимнастика и пр. 

7. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни  

елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на 

ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки, както и с необходимия клас по 

реакция на огън, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба 

№ Із-1971/ 29.10.2009г. Окачените тавани и топлоизолацията се монтират 

единствено след цялостен и качествен ремонт по покривите. Всички 

компрометирани зони с мазилка и/или бучарда, по които ще се монтира 

топлоизолационната система се очукват до основа, участъците се  обезпрашават, 

грундират със заздравяващ грунд, като след това се изпълнява  хастарна мазилка 

–основа за топлоизолационните плоскости. По етажните нива се монтират 

подпрозоречни поли, като размерите се вземат от място, и е необходимо да са 

изнесени достатъчно навън, извън плоскостта на фасадите, така че да покрият 

новомонтираната топлоизолация. Преди монтажа им всички обрушени участъци да 

се подмажат и обработят. При изграждане на топлоизолационната система е 

необходимо дилатационните фуги да бъдат оформени по архитектурен детайл, 

така че да изпълняват предназначението си. Необходимо е да се предвиди 

разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно 

изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10. 2009г.- 

местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта! Преди 

изпълнението на топлоизолационните системи решетките се демонтират, а след 

завършването – да се монтират отново, а ако е необходимо преди това да се 

преработят.  

8. Да се изпълни ревизия на фасадната дограма, като компрометирани 

уплътнения да се подменят,  неизмазаните фуги да се измажат и уплътнят 
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отговорно и внимателно. Фугите- процепите под всички входни врати  да бъдат 

отстранени, така че през тях да не духа и навлиза вода в помещенията- например 

чрез монтиране на четки по долните част на платната, при по –големи разстояния- 

чрез монтаж на прагове и/или по друг подходящ начин. 

9. Сутеренните стени  над ниво прилежащ терен и до кота първи етаж, по  

които не са предвидени  ЕСМ, т.е по стените по които не са предвидени да се 

изпълнява  топлоизолационна система поради факта, че същите граничат с 

неотопляеми помещения и с цел икономия на ресурси, е желателно да се 

обработят по подходящ начин- например чрез възстановяване на 

компрометираните зони отново с бучарда, очукване и направа на хастарна основа 

на очуканите участъци, а след това цялостно изпълнение на структурна 

водоотблъскваща мазилка /навсякъде по останалите стени, непредвидени за 

полагане на топлоизолационна система/  и/или по друг подходящ начин. Същото 

касае и стените към терасите на първите етажи, както и страниците на  

стълбищата.  

10. След изпълнение на топлоизолационните системи по ограждащите 

повърхности, участъците с мухъл по стени и тавани в ъглите при фасадната 

дограма да се почистят внимателно с подходящи препарати, да се третират срещу 

мухъл, след което  да се пребоядисат. 

11. Изпълнението на всички видове довършителни работи в сутеренните 

помещения (стенни подови и тавански покрития, съобразно предназначението на 

отделните помещения) следва да се извърши след приключване изпълнението на 

мерките предписани в доклада от конструктивното обследване на сградата, след 

приключване на ремонтни работи по инсталации и отстраняване на всички течове 

и след ремонта на  тротоарни настилки около сградата и английските дворове. 

След отстраняване на течовете и преди полагане на финиша по стени и тавани, 

влажните и компрометирани участъци внимателно и отговорно да се почистят до 

основа, обезпрашат, грундират с „Бетонконтакт” или друг материал, а мазилката 

да се възстанови. Желателно е ограждащите външни сутеренни стени да бъдат 

хидроизолирани с подходяща течна хидроизолация за стари бетонови повърхности 

и съгласно предписанията за полагане на производителя. Довършителни работи в 

неизползваемите сутеренни помещения се изпълняват само след уточняване  на 

предназначението им, като видовете работи са в съответствие с предназначението 

на помещенията. 

12. Да се подмени компрометираната вътрешна дограма, а в зависимост от 

финансовите възможности – и останалата неподменена вътрешна дървена 

дограма. Всички врати по пътищата на евакуация да се отварят по посоката на 

евакуация. 

13. При наличие на финансов ресурс да се подменят облицовките и 

настилките в детските санитарни възли и офис-разливни – да се демонтират 

облицовки и оборудване и след ревизия и ремонт на ВиК инсталацията, да се 

положат новите мазилки и фаянсова облицовка. Старата мозайка може да се 

използва за основа на новата настилка от плочки - след експертна оценка. 

14.При възможност да се изпълни основен ремонт на/в помещенията към 

перален тракт и кухненския блок, вкл. подготовки към топлата кухня. 
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Задължително е облицовъчните и настилъчни работи да бъдат съвместени по 

време с подмяна на старите инсталации, за да бъдат елиминирани последващи 

демонтажни работи на новомонтираните облицовки и настилки. С цел икономия на 

средства новите настилки могат да се положат върху старата, но здрава основа- 

монолитна мозайка, като преди това пукнатини и дупки да се изравнят с подходящ 

разтвор.  

15. При наличие на средства и след износване на положените РVС 

настилки върху мозайката  по коридори, фоайета и стълбища, същата да се 

демонтира, да се прецени на експертно ниво състоянието на мозаечното покритие 

и ако е здраво същото  е желателно да се съхрани. Здравите и с ненарушена 

цялост участъци монолитна мозайка по стълбища, етажни фоайета и коридори да 

се претъркат машинно, а след това да се почистват и освежават периодично с 

импрегниращи препарати (ако върху мозайката не се изпълнява нова настилка от 

плочки). 

16.Желателно е  при наличие на финансови ресурси  след износване на 

настилките от линолеум  те да бъдат подменяни с нова, съвременна и подходяща 

за типа детско заведение  настилка, лесна за почистване и поддръжка, например 

таркет или др. В случай, че се вземе решение настилката да бъде от ламинат, то 

същата е необходимо да е с нужната износоустойчивост,  дебелина, клас. 

17. Над терасите към детските групи, при наличие на финансови средства 

може да се изпълнят защитни покривни козирки от поликарбонат или друг лек и 

подходящ материал, с цел ползване на  същите по време на валежи, както и за 

слънцезащита. 

Част “Отопление и вентилация”  

        В резултат на анализа на енергопотреблението са разработени мерки за 

намаляване разходите на топлинна енергия, отнасящи се до: 

-  Полагане на топлоизолация по външните стени  и по покриви 

   -   Намаляване на инфилтрацията на монтираната РVС и Ал дограма   

  -  Изготвяне на проект за рехабилитация  на отоплителна инсталация, включващ:     

 демонтаж и смяна на водоразпределител/водосъбирател и арматура;   

 рехабилитация и обновяване на  тръбна разводка - разпределителна мрежа , 

вертикални щрангове, аншлуси; 

 демонтаж на щранг вентили и монтаж на регулиращи щранг вентили;  

 монтаж на автоматични обезвъздушители на вертикални щрангове 

 монтаж на циркулационни помпи на всеки отоплителен  кръг; 

 демонтаж на компроментирани чугунени отоплителни тела и монтаж на нови, 

комплект с радиаторни вентили с термоглави  и обезвъздушители на всяко тяло 

 подмяна на счупени термоглави 

 Промиване на цялата инсталация 

 Енергиен мониторинг 

 Подмяна на осветителни тела 

     За постигане на клас на енергопотребление „В” е необходимо да се 

предприемат  следните ЕСМ : 

Външни стени  - Направа на външна топлоизолационна система по  стени  
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Покрив-По таваните на обитаемите помещения от вторите етажи се монтира 

каменна минерална вата  , като същата се затваря в окачен растерен таван  . 

Преди монтажа на топлоизолационната система осветителните тела се  

демонтират, а след изпълнението на  окачения таван годните осветителни тела – 

отново монтират.  

Дограма-Налага се монтираната РVС и Ал дограма да се ревизира, 

компрометираните уплътнители да се подменят, всички неизмазани фуги между 

стена и каса внимателно и отговорно да се уплътнят.Големи луфтове между 

вратите  и подова настилка е необходимо  да бъдат елиминирани: там където 

височината позволява да се монтират четки, а при по-големите фуги  да се 

изпълнят прагове , или да се уплътнят  по друг по-удачен начин. Двете слепените 

дървени прозорчета се подменят с РVС стъклопакет.   

Рехабилитация на ВОИ:  

Изготвяне на проект за рехабилитация  на отоплителна инсталация, включващ:     

- демонтаж и смяна на водоразпределител/водосъбирател и арматура;   

- рехабилитация на  тръбна разводка - разпределителна мрежа/ в тези части , 

където не е подменена  и вертикални щрангове; смяна на тези вертикални 

щрангове, които са подменени с тръби, неотговарящи на температурата на 

топлоносителя; подмяна и укрепване на аншлуси; демонтаж на щранг вентили 

и монтаж на регулиращи щранг вентили;  

- монтаж на циркулационни помпи на всеки  кръг; 

- демонтаж на компроментирани чугунени отоплителни тела и монтаж на нови, 

комплект с радиаторни вентили с термоглави  и обезвъздушители на всяко тяло 

- Промиване на цялата инсталация 

Възможност за оползотворяване на енергия от ВЕИ и намаляване на 

енергопотреблението 

- Изработване на проект за смукателна и нагнетателна вентилация на 

помещението на басейна, която да е   комплектована с рекуперативен   

топлобменник, при който  чрез обезмъглителната  инсталация ще е възможно  

оползотворяване  на  топлината от изхвърляния въздух. 

- При наличие на средства и икономическа обосновка /като се вземе под 

внимание че  през летните месеци броят на децата намалява, а през август 

градината почива/ да се предвиди изграждане на батерия  от слънчеви колектори 

за доподгряване на водата в басейна и подготовка на топлата  вода за душовете.  

Фотоволатици за ел.енергия 

      Предвид високата стойност за изграждане на инсталацията, 

неголяматамощност която може да се генерира и пика при поизводството на 

ел.енергия - лято /когато заведението работи с намален капацитет/ инвестицията 

е нерентабилна. 

         При  направеното детайлно обследване  за енергийна ефективност на 

сградата  и при коректно изпълнение на предписаните ЕСМ   е установен 

потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление и  

преминаването и в клас на енергопотребление „В”. 
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 Част “В и К”   

1. Да се изготвии реализира проект за цялоста подмяна на сградната  

водопроводната инсталация на ОДЗ  4 „Ангел Каралийчев” 

2. Да се възстановят компрометираните връзки на вертикалните  

канализационните тръби, при преминаването през плочите, на които се 

наблюдават течове.  

3. Да се обособи санитарен възел  в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с 

увреждания  

4. Подовите сифони в английските дворове и към входовете за обслужване на 

подземно ниво, да се почистят, продухат и  окомплектоват с решетки срещи 

запушване. 

5. Да се проведе видеодиагностика на вкопаната канализация и при наличие 

на запушване или разместване на тръбите, засегнатите участъци да се подменят. 

6. Да се изготви проект за отводняване на двора  и  подмени изцяло дворната 

дъждовна канализация като се предвидят нови  оттоци и отводнителни решетки.  

7. Да се рекордират ревизионните шахти на ниво на настилките 

 

Част “Електроинсталации”  

1. Осветителната инсталация да бъде  трипроводна с 3х1,5мм2, изпълнена 

скрито.  

2. Инсталацията за контактите е изпълнена по старите норми – с проводници 

със сечение 2х2,5мм². Необходимо е да се подменят захранващите линии с 

трижилни проводници 3х4мм², а за контакните излази с трижилни проводници 

3х2,5мм² - третият проводник е предназначен за защитно заземяване. Всички 

контакти в помещенията за деца да бъдат обезопасени. 

3. Там, където е необходимо ключовете и контактите да се подменят с нови. 

4. Да се заменят винтовите предпазители с автоматични в ел. таблата, където 

не направено. Да се монтират дефектно–токови защити, където е необходимо.  Да 

се поставят схеми на таблата (където няма), а като цяло да се направят актуални 

чертежи и схеми на всички електрически инсталации. 

5. Съществуващите ЛОТ да се проверят и доокомплектоват с ЕПРА, ако е 

необходимо. Всички ЛНС да се подменят с нови енергоефективни. Всички 

осветителни тела да са обезопасени. 

6. Подмяна на съществуващата системата на електрозахранване  с TN-S и 

монтиране на дефектнотокови защити към ел.таблата 

7.  Да се провери заземителната инсталация. 

8.  Да се провери мълниезащитната инсталация. 

9.  Да се изгради пожароизвестителна инсталация. 

10. Да се изгради алармено-оповестителна инсталация. 

11. Да се изгради системата за видеонаблюдение. 
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Част “Вертикална планировка “ 
 

1. Да се възстановят  потъналите бетонови ивици, ограждащи алеите и зелените 

площи   

2. Да се изпълнят нови тротоарни водоплътни настилки около сградата и нови 

настилки по алеите  

3. Да се обезопаси достъпът до местата за игра и почивка на децата 

4. Де се обезопасят входовете към подземните нива. 

5. Да се изготви и  реализира проект за отводняване на дворното пространство. 

6. Да се осигури достъпна среда в съответствие с  изискванията на Наредба 

№4/01.07.2009г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с 

увреждания  
 

Заключение : Считаме за икономически целесъобразно да се изпълнят предписаните в 

доклада мерки. Необходимо е предписаните в доклада мерки да се изпълнят 

едновременно за да се постигне нужния ефект - поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа, енергийна ефективност и  да е в  съответствие с действащите 

нормативни актове. 

Възложителят/ Собственикът/  на имота   да състави график за изпълнение на 

посочените в доклада препоръки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа.  
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