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ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 
 
 
 
 
 

рег. № ............................... от ..................200....г. 
 
 

на строеж: ОДЗ № 96/Старо ЦДГ № 121/“Росна китка” 
 
находящ се във: гр.София, район “Искър”, ж.к.”Дружба”, ул.”501”№ 9, 
         кадастрални листове 356, УПИ ІІІ 
 

 (населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот) 

 
 
 
 
 
Собственик: Столична община 
 
Съставил: „СОФИНВЕСТ” ЕООД 
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Рег. № ..................... 

 

 

 

Част А Основни характеристики на строежа 

 

I. Идентификационни данни и параметри 

 

1.1. Вид на строежа: Сграда 
(сграда или строително съоръжение) 

 

1.2. Предназначение на строежа: Обединено детско заведение 

 

1.3. Категория на строежа: ІV-та категория 

 

1.4. Идентификатор на строежа: 32963.4030.295.1; 32963.4030.295.2; 32963.4030.295.3;     

№ на кадастрален район: кадастрални листове 530, 554 

№ на поземлен имот: УПИ ІІІ 

№ на сграда: 121 

(строително съоръжение): 1150 

Когато липсва кадастрална карта: 

планоснимачен №:  

местност: “ж.к.”Дружба - 1”                                       № на имот: УПИ ІІІ 

квартал: 5                                                                            парцел: ......................................................... 

 

1.5. Адрес: гр.София, район “Искър” 
(област, община, населено място) 

ж.к.”Дружба”, ул.”501” №9 
(улица №, ж. к., квартал, блок, вход) 

 

1.6. Година на построяване (завършване): 1979 г. 

 

1.7. Вид собственост: Общинска собственост /публична/ 

.  
(държавна, общинска, частна, друга) 

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията и година на извършване. 

1.8.1. Вид на промените: .................................................................................................................... 
 (реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на 

предназначението - описват се по ред и по години) 

1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж): 

Частично подменена дограма с РVС. 

1.8.2.1. Вид на промените: ........................................................................................................... 
 (вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 ЗУТ - 

описват се по ред и по години) 

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени (заповеди, проекти, 

екзекутиви, протоколи и др.): ....................................................................................................... 



Приложение към чл. 8 на 
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 

ОДЗ № 96 /Старо ЦДГ № 121І „Росна китка, гр.София, район „Искър“, ж.к.“Дружба“, ул.“501“ № 9 
Кадастрални листове 356, УПИ ІІІ, кв.5                                                                                   Стр. 3 от 33 

1.9. Опис на наличните документи: 

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: ......................................................., на ....................... г. 
 
1.9.2. Разрешение за строеж № ............................................................ от ................................... г., 

издадено от .......................................................................................................................................... 
 
1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на ........................................................ г. 

от ..................................................................................................., вписана на .............................. г. 
 
1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ................................................................................ 

.................................................................................................... и заверена на .............................. г. 
 
1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (обр. 15), съставен на ............................................ г. 
 
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от .................................................................... г., 

съставен от .......................................................................................................................................... 

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № ....................... 

от ............................ г., издадено от .................................................................................................... 

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ......................................... от ........................................... г., 

издадено от .......................................................................................................................................... 

1.9.9. Акт за общиска собственост №   

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа (може да се обособят и в 

приложения, а приложенията да се опишат тук): ....................................................................................... 
 
II. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели 
2.1. За сгради: 

2.1.1. Площи: застроена площ            1356    m
2
, разгъната застроена площ    3785              m

2
 

2.1.2. Обеми: застроен обем ........................... m
3
, полезен обем .............................................. m

3
 

2.1.3. Височина ................................................. m, брой етажи: 3, 

надземни 2,  

полуподземни 1,  

подземни .......................................................... 

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: 
Анализ на топлопотреблението: 

Абонатна станция 

Топлоснабдяването на сградата е централизирано. През предходни години е  извършено 

частично модернизиране на абонатната станция. Абонатната станция е по индиректна 

схема. Разположена е в обособено помещение в сградата. В добро състояние е, като 

водоводните подгреватели за отопление са стари, но регулиращата и измервателна 

арматура е подменена изцяло. Подгревателя за БГВ е "ALFA LAVAL" от индиректен тип. 

Щранговете към сградата и в самата сграда са изолирани. Консумираното количество 

топлина се измерва с топломер.  
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Разпределителната мрежа е изолирана. 

Отоплителна инсталация 

Отоплителната инсталация е с долно разпределение, като тръбите от 

разпределителната мрежа са монтирани по тавана на първия етаж с подходящ наклон. 

Отоплителните тела са чугунени, като спирателната и регулираща арматура е в изправно 

състояние. 

Битово горещо водоснабдяване: 

В сградата има  изградена система за БГВ.  

В сградата няма вентилационни системи. 

 

Анализ на електропотреблението: 

При обследването на двете сгради на ЦДГ № 96, извършено на 13 август 2008 год. 

бяха направени следните констатации: 

През последните години не е правено никакво обновление на осветлението. 

Осветлението на градината е старо, морално и физически остаряло и крайно 

недостатъчно. Осветлението се поддържа чисто. Необходимо е то да се подмени изцяло. В 

тази детска градина има недостиг на осветителни тела. За да се постигнат нормените 

осветености е необходимо да се монтират допълнителен брой осветители. Изчисленията 

за разходите са направени на база необходим брой осветители. Градината има голям двор, 

в който някога е съществувало парково осветление, което е необходимо да се поднови от 

съображения за сигурност. 

Енергийната ефективност на нажежаемите лампи (НЛ) е около 14 lm/W, а тази на 

използваните луминесцентни лампи (ЛЛ) е около 73 lm/W. Със замяната на осветители с НЛ 

с осветители с ЛЛ са постигнати по-високи осветености от тези с осветителите с НЛ, но 

все още не се изпълняват изискванията за осветеност на работните места на БДС EN 12 

464-1, който е хармонизиран европейски стандарт.  

Един от критериите за енергийна ефективност на осветителните тела (ОТ) е 

техният коефициент на полезно действие (К.П.Д.). Видимо монтираните осветители с ЛЛ 

са с добър К.П.Д. За да се постигнат необходимите осветености обаче трябва да се 

използват осветители с висок К.П.Д. и с оптимална светлоразпределителна крива. 

Желателно е те да бъдат с решетки и електронна ПРА. Какъвто и да е К.П.Д. на 

осветителите с НЛ, целесъобразно е те да не се използват повече. 

Осветителната уредба е стара. Няма управление на осветлението, освен ръчно чрез 

стандартни ключове.  

Ел. инсталация е от времето на построяването на градината.  

 (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и 
др. При необходимост се описват в приложения) 
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2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура (съоръженията на техническата инфраструктура 
може да се опишат и за всяко да се напишат съответните характеристики в приложения): 

 2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни - описват се поотделно) ........................ 

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др. - описват се поотделно) .......... 

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна 

способност, налягане, напрежение, мощност и др.) ........................................................................ 

2.2.4. Сервитути .................................................................................................................................. 

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа 

2.3.1. ..................................................................................................................................................... 

2.3.2. ..................................................................................................................................................... 

 

III. Основни технически характеристики 

 

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 
169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите (всички данни на подраздел 3.1., ако е необходимо се описват в 
приложения) 

 

Съгласно доклад за “Конструктивно обследване на 121-ва ЦДГ “Росна китка”, район 

“Искър”,  гр.София” от 08.2008 г., изготвен от инж.Пеню Недялков Чернев: 

Детската градина е разположена в седем двуетажни и два едноетажни блока без 

сутерени. Едноетажни са кухненския (№8) и музикалния  (№9) блокове. Изградена е през 

1979г. по типова документация за детски градини на “Балканстрой”. 

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията  

Конструкциите на блок-секциите са стоманобетонни, изпълнени от безгредови  

безкапителни плочи с дебелина 18 см, стъпващи върху колони с размери на напречното 

сечение 25/25 см и 30/30 см. Стъпката на колоните по направление на надлъжната ос на блок-

секциите е 3,00 м, а в напречно направление – 6,00 м и 3,00 м в зависимост от широчината на 

блока.  

 

Отделните блок-секции и стълбищните клетки са отделени с деформационни фуги. 

Външните ограждащи и вътрешните разпределителни стени са изпълнени от 

трислойни панели от два пласта азбестоциментни плочи и вътрешен термоизолационен 

пласт от пенополистеролни   (стиропорни) плочи, уплътнени с термофен. Панелите са 

обрамчени с метални рамки. Стените на сградата са неносещи елементи. 

 

Покривната конструкция е от плосък топъл покрив. Покритието е от битумна 

хидроизолация. Оттичането на атмосферните води е вътрешно с тръби, разположени 

непосредствено до стоманобетонните колони. 

Основите на сградата са от ивични и единични фундаменти под колоните. 
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3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа 

3.1.2.1. Носимоспособност 

стойност за конкретния строеж  
Конструкциите на сградата на детското заведение са проектирани и осигурявани за 

вертикални и хоризонтални  (земетръсни) натоварвания по изискванията на действащите 

за периода на проектирането строителни норми : 

- “Натоварване на сгради и съоръжения”, 1964г.; 

- “Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, 

1968г.; 

- “Правилник за строителство в земетръсни райони”, 1964г. 

В статическо отношение конструкциите на отделните блокове представляват 

рамки в двете направления, съставени от колони и ригели-плочи. При проектирането и 

изпълнението  са допуснати пропуски и отклонения от нормите за проектиране на 

стоманобетонни конструкции. Плочите са с относително малка коравина за отворите , 

които покриват (d=1/35.l). Точковото подпиране на плочите върху колони с малко сечение   

(25/25см) благоприятства за увеличаване на провисванията  в полетата на плочите, а  така 

също и на деформациите във възела “колона-плоча”. Крайните участъци на плочите в някои 

блокове (напр. бл. №№ 6 и 7) са проектирани без линейно или точково подпиране. Поради 

тези причини действителните провисвания в някои етажни плочи са по-големи от гранично 

допустимите.  

Носимоспособността на етажните конструкции на сградата вероятно са 

осигурени за експлоатационно (полезно) натоварване 1,50 kN/m
2
 (150 кг/м

2
) с коефициент на 

претоварване  1,4 , т.е. изчислителното полезно натоварване е 2,10 kN/m
2
 (210 кг/м

2
). За 

армиране на плочите, гредите и колоните е използвана горещо валцована обла стомана АI с 

изчислително съпротивление 210 МРа (2100 кг/см
2
) и стомана клас  АIII с изчислително 

съпротивление  360 МРа (3600 кг/см
2
)  

еталонна нормативна стойност  
Понастоящем осигуряването  носимоспособността на сградите  (като еталонна 

нормативна стойност) е регламентирано от “Наредба № 3 за основните положения за 

проектиране на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г [2] и “Норми за 

проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 1987г. [4]. 

Съгласно Наредба № 3 [2] вертикалното експлоатационно (полезно) натоварване в 

помещенията за живеене и обитаване (табл. 3, категория А) е 1,50 kN/m
2
 (150кг/м

2
) и 

коефициент за натоварване 1,30. За армировъчна кръгла стомана клас АI изчислителното 

съпротивление е 225 МРа (2250 кг/см
2
 > 2100 кг/см

2 
по нормите от 1968г.). 

 От изложените по-горе данни е видно, че експлоатационните (полезни) 

натоварвания, за които са изчислени подовите конструкции по нормите от 1964г., са 

близки по стойност на тези по действащите понастоящем норми [2]. 
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 По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е 

видно, че изчислителните им съпротивления са близки по стойност : 

  За бетона : 

- призмена якост по нормите от 1968г.                      -      70 кг/см
2
; 

- призмена якост по действащите норми  [4]             -    7,5 МРа; 

  За армировката клас AI : 

- изч. съпротивление по нормите от 1968г.                -  2100 кг/см
2
; 

- изч. съпротивление по действащите норми  [4]      -    225 МРа; 

  За армировката клас AIII : 

- изч. съпротивление по нормите от 1968г.                -  3600 кг/см
2
; 

- изч. съпротивление по действащите норми  [4]      -    375 МРа.                                             

Съгласно Наредба № 3 [2] натоварването от сняг за района на гр. София е 1,00 kN/m
2 

(100кг/м
2
) и коефициент за натоварване 1,40, т.е. изчислителното натоварване е 1,40 kN/m

2
 .   

Съгласно “Норми за натоварване на сгради и съоръжения”, 1964г. действали по време 

на проектирането и изграждането на детската градина, натоварването от сняг е 0,70 

kN/m
2
 (70кг/м

2
) и коефициент за натоварване  1,40, т.е. изчислителното натоварване е 0,98 

kN/m
2
 .   

От изложеното по-горе е видно, че натоварването от сняг по действащите норми е 

с 30% по-голямо от това, определено по нормите, действали по време на проектиране на 

сградата. 

3.1.2.2. Сеизмична устойчивост  

стойност за конкретния строеж  

Проектът на детското заведение е разработен през 1977-78год. През този период у нас е 

действал “Правилник за строителство в земетръсни райони”, 1964г. Съгласно тези норми 

земетръсната интензивност на района на гр. София е била от VIII-ма степен със сеизмичен 

коефициент Кс = 0,05. По сега действащите норми Наредба № 2 [3] районът на гр. София е 

със  земетръсна интензивност от IX-та степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,27. От това 

следва, че земетръсните сили, определени по действащите норми, са значително по-големи 

(от порядъка 25-35%) от тези, за които са оразмерени и осигурени конструкциите на 

сградата. 

 Следва да се отбележи факта, че от станалите земетресения през периода на 

експлоатация в конструкциите не са установени недопустими повреди, но в някои от 

етажните плочи съществуват провисвания няколко пъти (4-5 пъти) по-големи от гранично 

допустимите. Този факт показва, че не са спазени изискванията на нормите за второ 

гранично състояние, а така също, че е влошена носещата способност на конструкцията за 

вертикални и хоризонтални натоварвания. 

еталонна нормативна стойност  ІХ – та степен / кс = 0.27/ 



Приложение към чл. 8 на 
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 

ОДЗ № 96 /Старо ЦДГ № 121І „Росна китка, гр.София, район „Искър“, ж.к.“Дружба“, ул.“501“ № 9 
Кадастрални листове 356, УПИ ІІІ, кв.5                                                                                   Стр. 8 от 33 

3.1.2. Дълготрайност на строежа 

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

проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. [2] 

детските заведения като обществени сгради се категоризират от 4-та категория с 

проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата на ОДЗ № 96 е в експлоатация 30 год. 

Установено, е че състоянието и експлоатационната годност на сградата, вкл. и на 

конструкцията и, не удовлетворяват изискванията за нормална и безопасна експлоатация. 

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 

стойност за конкретния строеж І-ва  степен 

еталонна нормативна стойност І-ва – ІІ ра степен 

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 

3.1.4.1. осветеност 

стойност за конкретния строеж  
При обследването на двете сгради на ЦДГ № 96, извършено на 13 август 2008 год. 

бяха направени следните констатации: 

През последните години не е правено никакво обновление на осветлението. 

Осветлението на градината е старо, морално и физически остаряло и крайно 

недостатъчно. Осветлението се поддържа чисто. Необходимо е то да се подмени изцяло. В 

тази детска градина има недостиг на осветителни тела. За да се постигнат нормените 

осветености е необходимо да се монтират допълнителен брой осветители. Изчисленията 

за разходите са направени на база необходим брой осветители. Градината има голям двор, 

в който някога е съществувало парково осветление, което е необходимо да се поднови от 

съображения за сигурност. 

Енергийната ефективност на нажежаемите лампи (НЛ) е около 14 lm/W, а тази на 

използваните луминесцентни лампи (ЛЛ) е около 73 lm/W. Със замяната на осветители с НЛ 

с осветители с ЛЛ са постигнати по-високи осветености от тези с осветителите с НЛ, но 

все още не се изпълняват изискванията за осветеност на работните места на БДС EN 12 

464-1, който е хармонизиран европейски стандарт. Това може да се констатира като се 

прегледат резултатите, дадени в приложената таблица в обследването. 

Един от критериите за енергийна ефективност на осветителните тела (ОТ) е 

техният коефициент на полезно действие (К.П.Д.). Видимо монтираните осветители с ЛЛ 

са с добър К.П.Д. За да се постигнат необходимите осветености обаче трябва да се 

използват осветители с висок К.П.Д. и с оптимална светлоразпределителна крива. 

Желателно е те да бъдат с решетки и електронна ПРА. Какъвто и да е К.П.Д. на 

осветителите с НЛ, целесъобразно е те да не се използват повече. 

Осветителната уредба е стара. Няма управление на осветлението, освен ръчно чрез 

стандартни ключове.  

Ел. инсталация е от времето на построяването на градината.  
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еталонна нормативна стойност  

стаи за игра, детски ясли - 300 Lx  

учителски стаи   - 300 Lx 

столове за хранене  - 200 Lx 

спални помещения  - 200 Lx 

3.1.4.2. качество на въздуха 

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност  

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони 

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност  

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда 

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, 

еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др. 

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност ≤ 65 dBA 

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на 

сградните ограждащи елементи 

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност  

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда. 

Не е осигурена достъпна среда. 

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 
169, ал. 1 и 2 ЗУТ към строителните съоръжения (описват се съобразно техническите 

спецификации към инвестиционния проект): ............................................................................................. 

 

IV. Сертификати 

 

4.1. Сертификати на строежа 

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност 

Съгласно “Доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност на 121-ва ЦДГ 

“Росна китка”, район “Искър”, гр.София”от 08.2008 г. на “Аниди” ЕООД , изготвен от инж. 

Никола Вълчанов, инж.Атанас Пиков, инж.Нанчо Арабаджиев, Ангел Колев: 

ОДЗ №96,   ж.к. „ Дружба 1”, град СОФИЯ се състои от два етажа. Сградата е добре 

поддържана. 

Конструкцията на сградата е монолитна, като външните стени на сградата са 

изпълнени от етернитови топлоизолационни плоскости с дебелина от 10см. От външната 

страна са боядисани, а от вътре боядисани или облицовани с тапети. Стените са във 

видимо лошо състояние. Външните прозорци и врати на сградата са дървени слепени. 

Липсващи стъкла почти няма, но дограмата е чувствително амортизирана и е с лоши 



Приложение към чл. 8 на 
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 

ОДЗ № 96 /Старо ЦДГ № 121І „Росна китка, гр.София, район „Искър“, ж.к.“Дружба“, ул.“501“ № 9 
Кадастрални листове 356, УПИ ІІІ, кв.5                                                                                   Стр. 10 от 33 

топлотехнически характеристики и висока инфилтрация. Покривът на сградата е плосък, 

тип “топъл”. 

Електрическата инсталация е в добро състояние. Осветителната уредба е била 

добра за времето, когато е строена сградата. На места е и частично подменена. 

 

Анализ на ограждащите елементи: 

 

Строителни характеристики на външните стени по фасади: 

                                                               

Тип ФАСАДИ 

№ - И З С Ю 

1 

A, m
2
 

271,3 324,8 387,1 223,5 

U, W/m
2
K 0,44 0,44 0,44 0,44 

 

 

 

Топлофизични характеристики на външни стени: 

                                                                                    

№ наименование   δ λ R U 

ТИП 1  

1 Rse       0,04 0,44 

2 Rsi       0,13   

3     Етернитова плоскост  0,006 0,35 0,017   

3 Топлоизолация  0,085 0,041 2,073   

4 Етернитова плоскост  0,006 0,35 0,017   

                                          

                                  

Външните стени на сградата са един тип. Изпълнени от етернитови топлоизолационни 

плоскости с дебелина от 10 см. От външната страна са боядисани, а от вътре боядисани 

или облицовани с тапети. Стените са във видимо лошо състояние. 
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Топлофизически характеристики на външните стени - тип 1 

№  Материал Деб. (m)  (W/mK) 

1 Етернитова плоскост 0,006 0,35 

2 Топлоизолация  0,085 0,041 

3 Етернитова плоскост 0,006 0,35 

U = 0,44 W/m
2
K 

 

 

Характеристики на прозорците по фасади: 

 

Външните прозорци и врати на сградата са дървени слепени. Липсващи стъкла почти няма, 

но дограмата е чувствително амортизирана и е с лоши топлотехнически характеристики 

и висока инфилтрация.  

 

                                                                                                                 

Фасади И З С Ю 

Площ, m
2
 142.14 88.61 125.76 287.49 

U, W/m
2
K 2.79 2.89 2.89 2.71 

g 0.51 0.50 0.51 0.51 

n,(брой ) 1 1 1 1 
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Строителни характеристики на прозорците по фасади: 

 

тип 
ФАСАДИ 

Обща 

площ 
И З С Ю 

№ a b A U g n A n A n A n A 

- m m m
2
 W/m

2
K - бр. m

2
 бр. m

2
 бр. m

2
 бр. m

2
 m

2
 

1 2,7 1,45 3,92 2,63 0,51   14 54,81 26 101,79 10 39,15 195,75 

2 1,35 1,45 1,96 2,63 0,51 3 5,87 1 1,96 3 5,87 2 3,92 17,62 

3 4,05 1,45 5,87 2,63 0,51 2 11,75 3 17,62 1 5,87     35,24 

4 2,7 2,6 7,02 5,88 0,44 1 7,02 1 7,02 1 7,02 1 7,02 28,08 

5 1 2,6 2,60 2,63 0,51 1 2,60 2 5,20 1 2,60 1 2,60 13,00 

6 2,7 2,1 5,67 2,63 0,51 10 56,70             56,70 

7 0,75 2,6 1,95 2,63 0,51 4 7,80         16 31,20 39,00 

8 1,95 2,1 4,10 2,63 0,51 4 16,38         16 65,52 81,90 

9 2,7 1,4 3,78 2,63 0,51 9 34,02             34,02 

10 1 2 2,00 2,91 0,52   1 2,00     1 2,00 4,00 

11 2,7 2,1 5,67 2,63 0,51         24 136,08 136,08 

12 1 2,6 2,60 6,66 0,52     1 2,60   195,75 

Обща площ по фасади: 34 142,14 22 88,61 33 125,76 81 287,49 643,98 

                                          

a -  ширина на прозореца,  m 

b - височина на прозореца, m 

A - площ на прозореца, m
2 

U - koефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m
2
K 

g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца   

 

Строителни характеристики на пода по типове: 

                                                                                                                             

Под 

Тип 
Под граничещ с 

външен въздух 
Под над неотопляем сутерен Под върху земя 

№ - - - - 

1 

А, m
2
 - - 1383,6 

U, W/m
2
K - - 0,502 
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Под върху земя 

                                                                                    

Топлофизични характеристики на пода 

№ наименование δ λ R Uf 

1  Rse   0,04 

0,502 

2  Rsi   0,17 

3 циментова замазка 0,04 0,93 0,043 

4 бетон армиран 0,15 1,63 0,092 

5 Трамбован чакъл 0,20 1,10 0,182 

А=1383,6 m
2
  P=375,6 m   W=0,1 m 

 

 

Топлофизични характеристики на покрив  

                                                                                                    

Покрив 

Характеристики по типове 

U A 
№ δвс Gr Pr λ λекв 

- m - - W/mK W/mK W/m
2
K m

2
 

1      2,93 1383,6 

 

                                                                                                                                                  

Плосък  покрив 

№ наименование δ λ R U 

1 Rse     0,04 

2,93 

2 Rsi     0,10 

3 Хидроизолация 0,01 0,17 0,059 

4 Циментова замазка 0,02 0,93 0,022 

5 Арм.бетон 0,15 1,63 0,092 

8 Вътрешна   мазилка 0,02 0,7 0,029 

                                                                                                                     А=1383,6m
2
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Анализ на топлопотреблението: 

Абонатна станция 

Топлоснабдяването на сградата е централизирано. През предходни години е  извършено 

частично модернизиране на абонатната станция. Абонатната станция е по индиректна 

схема. Разположена е в обособено помещение в сградата. В добро състояние е, като 

водоводните подгреватели за отопление са стари, но регулиращата и измервателна 

арматура е подменена изцяло. Подгревателя за БГВ е "ALFA LAVAL" от индиректен тип. 

Щранговете към сградата и в самата сграда са изолирани. Консумираното количество 

топлина се измерва с топломер.  

Разпределителната мрежа е изолирана. 

 

Отоплителна инсталация 

Отоплителната инсталация е с долно разпределение, като тръбите от 

разпределителната мрежа са монтирани по тавана на първия етаж с подходящ наклон. 

Отоплителните тела са чугунени, като спирателната и регулираща арматура е в изправно 

състояние. 

 

Битово горещо водоснабдяване: 

В сградата има  изградена система за БГВ.  

 

В сградата няма вентилационни системи. 

 

Анализ на електропотреблението: 

 

При обследването на двете сгради на ЦДГ № 96, извършено на 13 август 2008 год. 

бяха направени следните констатации: 

През последните години не е правено никакво обновление на осветлението. 

Осветлението на градината е старо, морално и физически остаряло и крайно 

недостатъчно. Осветлението се поддържа чисто. Необходимо е то да се подмени изцяло. В 

тази детска градина има недостиг на осветителни тела. За да се постигнат нормените 

осветености е необходимо да се монтират допълнителен брой осветители. Изчисленията 

за разходите са направени на база необходим брой осветители. Градината има голям двор, 

в който някога е съществувало парково осветление, което е необходимо да се поднови от 

съображения за сигурност. 

Резултатите от обследването са представени в приложената таблица в 

обследването. 

Енергийната ефективност на нажежаемите лампи (НЛ) е около 14 lm/W, а тази на 

използваните луминесцентни лампи (ЛЛ) е около 73 lm/W. Със замяната на осветители с НЛ 
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с осветители с ЛЛ са постигнати по-високи осветености от тези с осветителите с НЛ, но 

все още не се изпълняват изискванията за осветеност на работните места на БДС EN 12 

464-1, който е хармонизиран европейски стандарт. Това може да се констатира като се 

прегледат резултатите, дадени в приложената таблица в обследването. 

Един от критериите за енергийна ефективност на осветителните тела (ОТ) е 

техният коефициент на полезно действие (К.П.Д.). Видимо монтираните осветители с ЛЛ 

са с добър К.П.Д. За да се постигнат необходимите осветености обаче трябва да се 

използват осветители с висок К.П.Д. и с оптимална светлоразпределителна крива. 

Желателно е те да бъдат с решетки и електронна ПРА. Какъвто и да е К.П.Д. на 

осветителите с НЛ, целесъобразно е те да не се използват повече. 

Осветителната уредба е стара. Няма управление на осветлението, освен ръчно чрез 

стандартни ключове.  

Ел. инсталация е от времето на построяването на градината.  

Следните енергоспестяващи мерки (ЕСМ) са целесъобразни: 

- Използване на осветители само с енерго ефективни светлинни източници – 

луминесцентни лампи, възможно от най-ново поколение – например Т5, с топло бяла 

светлина, които работят само с ЕПРА; 

- Замяна на съществуващите осветители с нови осветители, с които да се изпълнят 

нормените изисквания за осветеност; 

- Прилагане на много вариантно проектиране на осветителната уредба за избор на 

оптимални осветители и изпълнение на нормените изисквания за осветеност, индекс на 

цветопредаване и показател на дискомфорт с  минимален брой осветители; 

- Осъществяване на управление на осветлението чрез използване на сензори за присъствие, 

като най-целесъобразен начин на управление на осветлението в такъв тип сгради. Едно 

съвременно решение е използването на осветители с вградена фотоклетка, които се 

изключват(или включват) сами при постигане на определена осветеност; 

- Редовно почистване на осветителната уредба, подмяна на изгорели и неработещи лампи 

или осветители – т.е. поддържане на добра експлоатация на уредбата. 

- Планирането на разходите на енергия за осветление е енергоспестяваща мярка, чието 

въвеждане е възможно след изграждането на една енерго ефективна и модерна 

осветителна уредба, при познаване продължителността на работа на тази уредба. 

 
№  

Вид помещение 
Осветеност Е [lx] 
 
Измерена, средна 
/Нормена 

Вид и брой 
осветители 

Вид и  
брой св. 
източници 

Състояние Инсталирани 
мощности [W] 

1. 1 
 

Входящо антре - 
1 етаж 

-/ 200 плафониера 60 W с   
матиран 
разсейвател 
– 2 броя 
прожектор с ХНЛ 300 
W – 1 брой 

 
ЛНЖ 60 W – 

2 броя 
 

ХНЛ 300 W – 
1 брой 

 
 

стари 
 

360 
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2. 2 Фоайе  -/ 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
– 4 броя 

 
ЛНЖ 60 W – 

4 броя 

 
стари 

 
240 

3.  Коридор -/ 100 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
– 14 броя 

 
ЛНЖ 60 W – 

14 броя 

 
стари 

 
840 

4. 3  Група „Мики Маус” 
Съблекалня - 
(куклена къща) 

- / 200 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 

броя 

 
стари 

 240 

5. 4 Тоалетна и баня   - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 

броя 

 
стари 

 
120 

6. 5 Занималня - / 300 плафониера 4x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-6 броя 

 
ЛНЖ 60 W -

24 броя 

 
стари 

 1440 

7. 6 Спалня - / 300 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
– 6 броя  

 
ЛНЖ 60 W – 

12 броя 

 
стари 

 720 

8. 7 Група „Калинка” 
Съблекалня - 
(куклена къща) 

- / 200 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
– 2 броя  

 
ЛНЖ 60 W – 

4 броя 

 
стари 

 240 

9. 8 Тоалетна и баня  - / 200 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
– 2 броя  

 
ЛНЖ 60 W – 

2 броя 

 
стари 

 120 

10. 9 Занималня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-4 броя 

 
ЛНЖ 60 W -

24 броя 

 
стари 

 1440 

11. 1
0 

Спалня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
– 2 броя  

 
ЛНЖ 60 W – 

12 броя 

 
стари 

 720 

12. 1
1 

Работилница(Охра
на) 

- / 300 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател-2 броя 
 

 
ЛНЖ 60 W -4 

броя 

 
стари 

 240 

13. 1
2 

Чистачки - / 200 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 

брой 

 
стар 

 60 

14. 1
3 

Електрическо 
табло 

- / 200  плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 

брой 

 
стар 

 60 

15. 1
4 

Пералня - / 300 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-4 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 

 
стари 

 240 

16. 1
5 

Тоалетна за 
персонал 

- / 200 плафониера 60 W с 
прозрачен 

 
ЛНЖ 60 W -2 

 
стари 

120 
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призматичен 
разсейвател-2 броя 

броя  

17. 1
6 

Склад (бивша 
група) 
 

 
 
 
 
 
-  

плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-2 броя 
 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-2 броя 
плафониера 4x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-6 броя 
 плафониера 2x60 W 
с прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-6 броя 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЛНЖ 60 W -
42 броя 

 
 
 
 
 
 
 
 

стари 

2520 

18. 1
7 

Склад (домакинка) - / 100 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 

 
стари 

120 

19. 1
8 

Физкултурен 
салон, преддверие  

- / 300  плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-2 броя 

 
 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
 

стари 120 

20. 1
9 

Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 

броя 

 
стари 

 
120 

21. 2
0 

Салон  
 
 

- / 300  

плафониера 4x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-6 броя 
 плафониера 2x60 W 
с прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 6 броя 

 
 
 
ЛНЖ 60 W -
36 броя 

 
 
 

стари 
2160 

22. 2
1 

Умивалня  
 

- / 200 

плафониера 60 W с 
евакуационен 
влагоустойчив 
разсейвател – 2 броя 
плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
 
 

ЛНЖ 60 W -4 
броя 

 
 
 

стари 
 

240 

23. 2
2 

Кухня - / 500 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-11 броя 

 
ЛНЖ 60 W -

11 броя 

 
стари 

 
660 

24.  Коридор  
- / 100 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател 
-2 броя 

 
 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 

 
 

стари 
 

120 

25. 2
3 

Дезинфекционна  
- / 300 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател-1 брой 

 
 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 

 
 

стар 
60 

26. 2
4 

Склад  
- / 100 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя  

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 

 
стари 

120 
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27. 2
5 

Съблекалня – 
персонал 

 
-/ 200 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 

брой 

 
стар 

 
60 

28. 2
6 

Тоалетна и баня  
- / 200 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -3 броя 

 
ЛНЖ 60 W -3 

броя 

 
стари 

 
180 

29. 2
7 

Склад   
- / 100 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 

 
стари 

120 

30. 2
8 

Стълби - / 150 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой  

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 
 

 
стар 

60 

31. 2
9 

Стълби - / 150 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой  

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 
 

 
стар 

60 

32. 3
0 

Склад  
- / 100 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 
 

 
стар 

60 

33.  Склад  
- / 100 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 

 

 
стар 

60 

34. 3
1 

Касиерка  
120 / 500(300) 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -2 броя  

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
стари 

240 

35. 3
2 

Фоайе  
- / 200 

плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -7 броя  
 

 
ЛНЖ 60 W -7 

броя 

 
стари 

 280 

36. 3
3 

Яслена група 
„Лъвчета” 
Съблекалня 

291 / 200 линеен 2x36 W с 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛЛ 36 W – 4 
броя 

 
нови 

180 

37.  Тоалетна и баня 126 / 200 линеен 1x36 W с 
разсейвател - 2 броя  

ЛЛ 36 W – 2 
броя 
 

нови 
 90 

38.  Занималня 182 / 300 линеен 4x18 W с 
решетка - 8 броя  

ЛЛ 18 W -32 
броя 

нови 
768 

39.  Спалня 319 / 300 линеен 4x18 W с 
решетка - 8 броя  

ЛЛ 18 W -32 
броя 

нови 
768 

40. 3
8 

Музикален салон, 
антре 
 

- / 300  плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой  

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 
 

 
стар 

60 

41. 3
9 

Склад - / 100  плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой  

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 
 

 
стар 

60 

42. 4
0 

Склад - / 100 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 

 

 
стар 

 
60 

43. 4
1 

Салон  
- / 300 

плафониера 8x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател-2 броя 

 
 
ЛНЖ 60 W -
16 броя 

 
 

стари 
 

960 

44. 4
2 

Стълби към 2 
етаж 

- / 150 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-1 брой 

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 

 

 
стар 

 
60 

45. 4
3 

Фоайе - /  200 плафониера 60 W с 
прозрачен 

 
ЛНЖ 60 W - 2  

 
стари 

120 
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призматичен 
разсейвател -2 броя 
 

броя  

46.  Коридор - / 100 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -5 броя 

 
ЛНЖ 60 W -5 

броя 

 
стари 

 
300 

47. 4
4 

Група „Дъга” 
Съблекалня  

- / 200 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 

 

 
стари 

 
240 

48. 4
5 

Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
– 2 броя  

 
ЛНЖ 60 W – 

2 броя 

 
стари 

 
120 

49. 4
6 

Занималня - / 300 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -6 броя  

 
ЛНЖ 60 W -
12 броя 

 
стари 

720 

50. 4
7 

Спалня - / 300 плафониера 4x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -6 броя  

 
ЛНЖ 60 W -
24 броя 

 
стари 

1440 

51. 4
8 

Учителска стая 
 
 

- / 300 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател -4 броя  

 
ЛНЖ 60 W -8 
броя 

 
стари 

640 

52. 4
9 

Склад - / 100 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 1 брой  

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 
 

 
стар 

120 

53. 5
0 

Фоайе - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-4 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 
4броя 
 

 
стари 

240 

54.  Коридор - / 100 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-12 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 
12броя 
 

 
стари 

720 

55. 5
1 

Стерилизатор  - / 300 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 
 

 
стари 

120 

56. 5
2 

Склад - / 100 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 

 
стари 

120 

57. 5
3 

Група „Моливко” 
Съблекалня - 
(куклена къща) 

- / 200 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 2 
броя 

 
стари 

120 

58. 5
4 

Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 
 

 
стари 

120 

59. 5
5 

Занималня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 4 броя  

 
ЛНЖ 60 W -
24 броя 
 

 
стари 

1440 

60.  Спалня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -
12 броя 

 

 
стари 

720 

61.  Кабинет по 
Английски език 

80 / 300 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 
 

 
стари 

120 

62.  Тоалетна за 
персонал 

- / 200 плафониера 60 W с 
матиран 

 
ЛНЖ 60 W -2 

 
стари 

120 
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разсейвател 
-2 броя 
 

броя 
 

63.  Баня за  персонал - / 200 плафониера 60 W с 
мат.разсейвател-
1бр 

 
ЛНЖ 60 W -1 
брой 

 
стар 60 

64.  Група „Слънчице” 
Съблекалня - 
(куклена къща) 

- / 200 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
стари 

240 

65.  Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -2 
броя 
 

 
стари 

120 

66.  Занималня - / 300 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 6 броя 

 
ЛНЖ 60 W -
12 броя 

 

 
стари 

720 

67.  Спалня - / 300  плафониера 4x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 6 броя 

 
ЛНЖ 60 W -
24 броя 

 

 
стари 

1440 

68.  Медицински 
кабинет 

- / 300 (500) плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
стари 

240 

69.  Медицински 
кабинет - 
Превързочна 

65/ 300 (500) плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
Стари 

240 

70.  Директор 70 / 300 (500) 
100(раб. пов.) 

плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 4 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 8 
броя 
 

 
стари 

480 

71.  Група „Пчела” 
Съблекалня  

- / 200 плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
стари 

240 

72.  Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 2 
броя 
 

 
стари 

120 

73.  Занималня  - / 300  плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 
12 броя 
 

 
стари 

720 

74.  Спалня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 4 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 
24 броя 
 

 
стари 

1440 

75.  Група „Здравец” 
Съблекалня - 
(куклена къща) 

 
- / 200 

плафониера 2x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W -4 
броя 
 

 
стари 

240 

76.  Тоалетна и баня - / 200 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-2 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 2 
броя 
 

 
стари 

120 

77.  Занималня  - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 2 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 
12 броя 
 

 
стари 

720 

78.  Спалня - / 300 плафониера 6x60 W с 
прозрачен 
призматичен 
разсейвател - 4 броя 
 

 
ЛНЖ 60 W - 
24 броя 
 

 
стари 

1440 

79.  Тераса - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 

 
ЛНЖ 60 W - 5 

 
стари 

300 
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разсейвател 
-5 броя 
 

броя 
 

80.  Тераса - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

81.  Тераса - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

82.  Тераса - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

83.  Тераса - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

84.  Козирка - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

85.  Козирка - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

86.  Козирка - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

87.  Козирка - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

88.  Козирка - / 50 плафониера 60 W с 
матиран 
разсейвател 
-5 броя 

 
ЛНЖ 60 W - 5 
броя 
 

 
стари 

300 

89.  Аварийно 
осветление 

 ЛЛ 8 W – 8 броя ЛЛ 8 W - 8 
броя 

- 
80 

90.  Уличен осветител  ЖЛВН 250 W ЖЛВН 250 W 
– 1 брой 

- 
300 

91. 5
6 

Парков осветител  ЖЛВН 125 W – 11 
броя 

ЖЛВН 125 W  
– 11 броя 

- 
1980 

 Общ брой ОТ: 
 
с ЛНЖ: 298 бр. 
с ЛЛ: 20 бр. 
с ХНЛ: 1 бр. 
с Аварийно 
осветление: 8 бр. 
с ЖЛВН: 12 бр. 

Общ брой СИ: 
ЛНЖ: 579 бр. 
ЛЛ 8W: 8 бр. 
ЛЛ 18W: 64бр. ЛЛ 36W: 6 бр. 
ХНЛ 300 W:  
ЖЛВН 250 W: 1 бр. 
ЖЛВН 125 W 11 бр. 

Обща инст. 
Мощност в 
[kW]: 
 
38,906 
със загубите 
 

 

* - В скоби е нормената осветеност за близката околност 

35h x 52 седмици = 1820 h годишно  36,686 kW x 1820 h = 66 769 kWh годишно 

Специфична мощност за единица площ: 36,686/2441 = 15,0 W/m
2
 

При стандартизирана специфична мощност: 5,5 W/m
2
 х 2479 m

2
 =13,425 kW x 1820 h = 

24434 kWh годишно 
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Коефициент на едновременност – 0,9 

 

Анализът на енергопотреблението показва, че при прилагания режим на топлоснабдяване 

годишният разход на енергия  е в порядъка на /390 - 700/ МWh.  

Резултати за енергопотреблението : 

- еталонен разход 57,2 кWh/m
2
y. 

- годишен базов разход 199,3 кWh/m
2
y. 

Сравнението показва, че нормализирания разход на енергия за отопление е над 3,5  пъти  по - 

голям от еталонния. 

 

Потенциални мерки за намаляване на разходите за енергия. 

 

Потенциалът за намаляване на разхода на енергия се открива в: 

- топлопреминаването през покрив /по-висок коефициент на топлопреминаване от 

еталонния/; 

- топлопреминаване и инфилтрация през прозорците /по-висок коефициент на 

топлопреминаване от еталонния и значително по-висока степен на инфилтрация/; 

- енергийния мениджмент; 

- генерирането на топлина. 

 

Енергоспестяващи мерки. 

Енергоспестяващите мерки, предложени на база констатираните потенциали за 

намаляване на разходите на енергия  

Топлинно изолиране на покрив 

Предвижда се топлинно изолиране на покрив, което ще доведе до намаляване коефициента 

на топлопреминаване от U= 2,93 W/m
2
K до U = 0,33 W/m

2
K. 

Подмяна на съществуващата дограма с PVC със стъклопакет 

Предвижда се подмяна на дървените прозорци и врати с алуминиеви със стъклопакет с 

коефициент на топлопреминаване U= 2,20 W/m
2
K. 

Подмяна осветителна уредба 

Предвижда се подмана на осветителните тела и осветителната уредба. 

 

Еталон по действащи нормативни актове към годината на въвеждане на сградата в 

експлоатация (1978г.) – 137,3 kWh/m
2
y 

EPmax,s = 209,1 kWh/m
2
 

 

Еталон по действащи нормативни актове към момента на извършване на оценката (по 

норми за 2005г.) – 57,2 kWh/m
2
y 
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EPmax,r = 129,1 kWh/m
2
 

 

Необходимо годишно потребление на енергия (базова линия) 

EP = 269,0 kWh/m
2 

 

EPmax,s < EP <1,5 EPmax,s, следователно сградата към момента на обследването 

принадлежи към клас на енергопотребление “F” от скалата на класовете на 

енергопотребление /голям разход на енергия/ съгласно Наредба №РД-16-296. 

 

Списък от енергоспестяващи мерки: 

 

Наименование на            

ЕСМ 

Съществ. 

положение 

След 

ЕСМ 
икономия 

кWh kWh kWh % 

Подмяна на прозорци и 

врати 
656 638 583 374 73 264 11,1 

Топлоизолация покрив 656 638 408 830 247 808 37,7 

ЕСМ по осветление 656 638 614 317 42 321 6,4 

Общо: 656 638 293 245 363 393 55,3 

 

Екологичен ефект на избраните мерки. 

Общо спестените емисии са сума, или 173,9 тона СО2. 

 
 (номер, срок на валидност и др.) 

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност 

(номер, срок на валидност и др.) 

4.1.3. Други сертификати 

 

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти 

 

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти 

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон (може да се опишат в приложение): 

 

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана (може да се опишат в приложение): 

 

4.4. Паспорти на техническото оборудване 
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4.4.1. Паспорти на машини (по списък - приложение): 

 

4.5. Други сертификати и документи 

 

V. Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт 

 

5.1. Данни за собственика: 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА    
 (име, презиме, фамилия) 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, със седалище и адрес на управление ул.”Московска” №33 , ЕИК 

по булстат 000696327, регистрация  по ДДС BG№1223027772 , представлявана от 

Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет 

 (наименование и данни за юридическото лице) 

 

5.2. Данни и лиценз на консултанта 

 

               Николай Стефанов Георгиев – Управител 

инж. Виолета Борисова Петрова - Прокурист         

                                       ( име, презиме, фамилия) 

“СОФИНВЕСТ “ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Париж” №3, 

регистрация по фирмено дело №484/89г.на СГС, ЕИК  по булстат 121359317, регистрация по 

ДДС BG1223031427,   инж.Захари Георгиев Зарков - управител, инж. Виолета Борисова 

Петрова – Прокурист 

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица 

Конструктивно обследване: 

Инж. Пеню Недялков Чернев  – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

рег.№ 06036 

          Енергийно  обследване: 

 “Аниди” ЕООД – Удостоверение № 0095/21.12.2006 г 

 инж. Никола Вълчанов 

 инж. Атанас Пиков 

 инж. Нанчо Арабаджиев 

        Атанас Колев 

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза 

Лиценз  № ЛК – 000091 от 14.07.2004г., срок на валидност до 14.07.2014г. на 

“СОФИНВЕСТ”ЕООД 

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност 

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория 
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5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на 
строежа 

 

Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка 
промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа. 

 

Част Б Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 
(описват се последователно тук или в приложение) 

1. Резултати от извършени обследвания 

Съгласно доклад за “Конструктивно обследване на 121-ва ЦДГ “Росна китка”, район 

“Искър”,  гр.София” от 08.2008 г., изготвен от инж.Пеню Недялков Чернев: 

Констатации от проучването и обследването  

 При обследването на детското заведение бяха направени следните констатации, 

характеризиращи състоянието на конструкциите : 

  Основи и инженерно-геоложки условия 

 Фундирането е извършено с ивични и единични бетонни основи. Планове на основите 

и инженерно- геоложкият доклад не са съхранени. От огледа се установи, че теренът около 

сградата е равнинен без признаци за свлачищни процеси. Районът е характерен с наличието 

на естествени съвременни насипи в повърхностния слой на терена. Фундирането на 

сградата вероятно е извършено във втория пласт от глина-кафяво ръждива, прахово 

песъчлива – характерна за района с Rс = 0,20 – 0,22 МРа. 

 Сградата е без сутерен. В сутеренните помещения на съседни сгради не е  

констатирана подпочвена вода.  

 Във видимата част на ивичните бетонни основи не бяха установени недопустими 

пукнатини и деформации от неравномерни слягания на земната основа. 

 

Тротоари и отводняване около сградата 

 Тротоарите около сградата са в задоволително състояние. Изключение правят 

отделни участъци, в които настилката от бетонни плочи е пропаднала. Необходимо е 

настилката в тези участъци да се пренареди, като се създадат наклони за оттичане на 

атмосферните води. 

 

  Подови конструкции 

Етажните конструкции на коти +3,00 и +6,00 са безгредови безкапителни с дебелина 

18 см. При извършения оглед се установи следното : 

 Крайните участъци на безгредовите плочи на етажната и покривната конструкции 

на блок № 6 при фугата със стълбищната клетка са провиснали от порядъка на 10 см. По 

външни признаци провисването на плочите вероятно е станало още при декофрирането 

им. С течение на времето тези деформации са нараснали. Свободната страна на плочите 
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към стълбищната клетка е без опорна греда или колона, което от конструктивна гледна 

точка създава условия за големи деформации.  

Подобни деформации, но с по-малки размери, са констатирани в блок № 7 при 

стълбищните клетки.  

Причини : При проектирането са допуснати пропуски и отклонения от нормите за 

проектиране на стоманобетонни конструкции. Плочите са с относително малка коравина 

за отворите, които покриват. Точковото подпиране на плочите върху колони с малко 

сечение (25/25см) благоприятства за увеличаване на деформациите във възела “колона-

плоча”, а така също и на провисванията в полетата на плочите. Крайните участъци на 

плочите са без линейна или точкова опора. Първоначалното провисване на плочите 

вероятно е настъпило след декофрирането им. Това е наложило изравняване на настилките 

чрез влагане на допълнително количество цименто-пясъчен разтвор, което е увеличило 

натоварването на плочите. 

Мерки за осигуряване : За ограничаване на провисванията през 2003г. е извършено 

укрепване на плочите в двата етажа на блокове №№ 6 и 7 със стоманени колони. 

Укрепващите колони са разположени в зоната на максималните провисвания. 

 Вътрешната преградна стена, разположена срещу стълбището на I-вия етаж в блок 

№ 6, е деформирана (изметната) от порядъка на 4-5 см. 

Причини : провисване на етажната плоча. 

Мерки за осигуряване : Препоръчително е укрепване на  провисналия участък  с 

метална колона, разположена в зоната на деформираната (огънатата) стенна панела. 

 Хоризонтални и вертикални пукнатини по тавани и стени в участъците между блок-

секциите .  

Причини : Пукнатините са в деформационните фуги между блоковете. Фугите не са 

обработени, а са измазани и запълнени с разтвор. 

Мерки за осигуряване : Необходимо е почистване, обработване и оформяне на фугите 

по детайл. Където е възможно същите могат да се покрият с подходяща лайсна (профил), 

която се анкерира само от едната страна на фугата. 

  Открита и в процес на корозия армировка по долната страна на терасите. 

Причина : Разрушаването на бетонното покритие е предизвикано от неосигурено 

отвеждане на атмосферните води и разрушени бордове в края на терасите. 

Мерки за осигуряване : Започнат, но недовършен ремонт на повредените участъци в 

края на терасите. Качеството на изпълнение е незадоволително . 

 Разрушено бетонно покритие и открита корозирала армировка на гредата на К+3,00 

по северната стена на бл.1 . 

 Причини : Недостатъчна дебелина на бетонното покритие на армировката на 

гредата; не добре уплътнен бетон; навлажняване на гредата от атмосферна вода и сняг. 
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 Колони 

 Стоманобетонните колони на сградата са в задоволително състояние. Не бяха 

установени недопустими повреди и деформации от действалите до сега експлоатационни 

натоварвания. По външни признаци бетонът е с добра структура. Армировката на 

колоните е без проявени признаци за корозия. 

 

Външни стени 

Външните стени на сградата са от монтажни трислойни панели, обрамчени с 

метална рамка от студено огънати профили. Състоят се от два пласта азбестоциментни 

плочи и среден изолационен слой. Изолационният слой е от твърди стъклоперлитови 

плочи и пенополиуретанова пяна  или от негорим пенополистирол (стиропор). Панелите са 

неносещи. Произвеждани са на технологична линия  (по лиценз на фирмата “Мьолер” - ФРГ) в 

предприятия на СК “Метални конструкции”. 

Производството и влагането в строителството на панели с азбест е забранено 

поради опасност за здравето на хората. 

Характерни повреди по стените са пукнатини по фугите между панелите. В няколко 

фасадни панели е счупен или спукан външния азбестоциментен слой. 

 

Вътрешни стени 

Вътрешните преградни стени, както и външните, са от монтажни трислойни 

азбестоциментни панели. Те не са носещи и изпълняват преградни функции. 

При огледа в тези стени бяха установени : 

а) хоризонтални и вертикални пукнатини във връзките (фугите) между тях и 

подовите конструкции; 

б) деформиране (огъване) на стенни елементи от натиска на провиснали подови 

конструкции. 

в) отлепване на външния азбестоциментен лист на панела в някои санитарни 

помещения, където се разлива вода. 

Панелите с наличие на азбест са спрени от производство и забранени за влагане в 

строителството на жилищни и обществени сгради поради това, че азбестът е опасен за 

здравето на хората. 

 

Покривни конструкции 

Покривите на всички блокове на сградата са плоски от “топъл” тип. Покритието е 

от битумна хидроизолация. Периодично са извършвани ремонти за отстраняване на 

течове, които влошават експлоатационните условия в детското заведение. 
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 Деформационни фуги 

Конструкциите на  деветте блока на сградата са разделени с деформационни фуги. 

Същите не са архитектурно и конструктивно оформени и са запълнени (замазани) с 

разтвор. Вследствие  на това в участъците на фугите са се получили пукнатини, а на 

места и разрушения в мазилките по стените и таваните. 

За нормално функциониране на фугите е необходимо същите да бъдат почистени, 

запълнени с еластичен материал (където е възможно с пенополиуретанова пяна) и външно 

оформени с лайсни (профили) за фуги. 

 

Контролни проверки на якостта и карбонизацията на бетона 

Извършена беше контролна експертна оценка за определяне вероятната якост на 

натиск на бетона на случайно избрани колони на сградата. Безразрушителното изпитване е 

извършено със склерометър “Шмидс” по БДС 3816. Резултатите от изпитването след 

статистическа обработка са както следва : 

- средна вероятна якост на натиск      Rm  = 22,00 МРа; 

- средноквадратично отклонение        S    =   2,10 МРа; 

- якост на бетона                                   R    = 19,50 МРа 

Резултатите от изпитването и статистическата обработка дават основание да се 

приеме, че якостта на натиск на бетона на конструкцията съответства на  марка Б20 (клас 

В15). 

За установяване карбонизацията на бетона беше извършена проверка с 

фенолфталеин. Резултатите от проверката показват, че карбонизацията е в 

повърхностния слой на дълбочина 2-3 мм. Това показва, че бетонното покритие с нормална 

дебелина 15-20 мм е запазило алкалния си защитен характер. 

 

Дограми 

Прозорците и вратите са от времето на построяването на сградата през 1979г. С 

оглед подобряване на енергийната ефективност и експлоатационните условия е 

препоръчително дограмата да бъде подменена с нова – пластмасова. 

 

Водопроводни и канализационни инсталации 

Водопроводната инсталация е подменена с нова, окачена на етажната конструкция 

на кота + 3,00. Канализационната се ремонтира периодично и поддържа в изправност. 

 

Електрическа инсталация 

Основен ремонт и подмяна на електрическата инсталация не са извършвани. 

Препоръчваме да се направи основен преглед и подмяна на физически и морално остарелите 

ел. инсталационни проводници и съоръжения. 
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Основни изводи и заключение за състоянието на сградата 

Анализът на резултатите от направените проучвания и обследване на носещите 

конструкции дават основания за следните изводи и оценки : 

Сградата на ОДЗ №96 (бивша ЦДГ № 121) се състои от девет блок-секции, изградена 

и въведена в експлоатация през 1979г. Носещата и конструкция е скелетно- безгредова 

монолитна стоманобетонна, проектирана по типова документация за детски заведения , 

разработена от “Балканстрой”. 

Блоковете са разделени с деформационни фуги, които неправилно са измазани с 

разтвор. Поради тази причина в участъците на фугите са се появили пукнатини, а на места 

и разрушения в мазилката. 

Конструкцията на сградата е осигурена за експлоатационно (полезно) натоварване 

1,50 kN/m
2 

(150 кг/м
2
) съгласно действащите по време на проектирането норми 

“Натоварване на сгради и съоръжения”, 1964г. По сега действащата Наредба № 3 [2] от 

21.072004г. експлоатационното (полезно) натоварване в помещения за живеене и обитаване 

(стаи в жилищни сгради, стаи и зали в лечебни помещения, хотели, общежития и др. – 

категория “А”) е също 1,50 kN/m
2 
(150 кг/м

2
). 

При обследването на носещите конструкции се установи, че етажните конструкции 

на коти + 3,00 и + 6,00 , които са от безгредови безкапителни плочи, са с видими 

провисвания. В някои участъци деформациите са значително по-големи от гранично 

допустимите.  

Причините за това се дължат основно на пропуски, допуснати при проектирането и 

изпълнението. В блокове № 6 и 7 до стълбищните клетки е извършено укрепване в края на 

плочите със стоманени колони.  

Вследствие на значителното провисване на етажната плоча на кота +3,00 в блок № 6 

(участъка срещу стълбищната клетка) стенната панела е деформирана и огъната от 

порядъка на 4-5 см. Необходимо е плочите на коти +3,00 и +6,00 в участъка на максималното 

провисване да бъдат укрепени с допълнителни колони.  

Установените пукнатини в стените и таваните са в участъците на 

деформационните фуги между блоковете на сградата. Те не оказват влияние върху 

носещата способност на конструкцията, но влошават експлоатационните и естетични 

условия в детското заведение.  

Уязвими елементи от конструкцията на сградата са основите по външните и 

контури. Важен фактор за това е състоянието на тротоарите около блоковете. 

Установено е, че те са в задоволително състояние. Изключение правят отделни участъци, 

в които настилката е полуразрушена и с наклон към основите на сградата. Необходимо е 

настилката да бъде пренаредена.  
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Повредите в края на терасите са предизвикали разрушаване на мазилката, 

бетонното покритие и откриване на армировката, която е корозирала. Извършеният 

частичен ремонт е некачествен.  

Външните ограждащи и вътрешните преградни стени на сградата са от монтажни 

трислойни азбестоциментни панели. Производството и влагането им в строителството 

е забранено поради наличието на азбест, който е недопустим от санитарно-здравните 

органи. Защитата на този тип панели по външните стени на сградата може да се извърши 

чрез саниране на сградата и направата на топлоизолация. По вътрешните стени от 

азбестоциментни панели е възможно защитата да се осигури с облицовка от 

гипсокартонени плоскости или друг подходящ материал или плоскости. 

Въпросът за сеизмичната осигуреност на сградата е анализиран в обследването. 

Необходимо е да се отбележи, че районът на гр. София от VIII-ма степен по нормите от 

1964г. е завишен в район със земетръсна интензивност от IX-та степен. Освен това 

земетръсните сили, определени по действащите норми, са по-големи от тези, с които са 

осигурени конструкциите на сградата. 

 

В заключение следва да се отбележи следното : 

Сградата на детското заведение е проектирана и изпълнена по повторяема 

проектна документация, несъответстваща по редица конструктивни и експлоатационни 

показатели на нормативните изисквания. Установени са значителни провисвания в 

етажните и покривните стоманобетонни плочи, както и повреди в носещите и неносещите 

елементи. Външните ограждащи и вътрешните преградни стени са изпълнени от 

азбестоциментни панели, които са под забраната на санитарно-здравните органи.  

 

 

Съгласно “Доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност на 121-ва ЦДГ 

“Росна китка”, район “Искър”, гр.София”от 08.2008 г. на “Аниди” ЕООД , изготвен от инж. 

Никола Вълчанов, инж.Атанас Пиков, инж.Нанчо Арабаджиев, Ангел Колев: 

Заключение. 

 

Извършеното енергийно обследване на ОДЗ №96,  ж.к. „Дружба”, град СОФИЯ  установи, че 

при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване не се 

осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт и не отговаря 

на изискванията на Наредба  №7 / 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

Предложените ЕСМ допринасят за привеждане на сградата в съответствие с 

изискванията. С реализиране на мерките за енергийна ефективност се постига намаляване 

на експлоатационните разходи 2,0 пъти. Установен е потенциал за намаляване на 
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разходите за енергия, който се равнява на 363 393 кWh с екологичен еквивалент 173,9 тона 

въглероден двуокис. При изпълнение на ЕСМ, Възложителят е длъжен да следи за точното и 

правилно внедряване на същите. След изпълнението на ЕСМ за правилната експлоатация на 

сградата е необходимо да се организира енергиен мениджмънт. 

При реализиране на предложените енергоспестяващи мерки, сградата ще придобие 

принадлежност към клас “B” на енергопотребление. 

 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за 
изпълнение на неотложните мерки 

 

Съгласно доклад за “Конструктивно обследване на 121-ва ЦДГ “Росна китка”, район 

“Искър”,  гр.София” от 08.2008 г., изготвен от инж.Пеню Недялков Чернев: 

 

За осигуряване носимоспособността на конструкциите и нормални експлоатационни 

условия в сградата се предлагат две вариантни решения : 

1-ви вариант : Основен ремонт включващ : изолиране на външните ограждащи и 

вътрешните разпределителни стени от азбестоциментни панели с подходящи 

облицоващи материали и изделия; по външните фасадни стени това може да се съчетае с 

изпълнение на топлоизолация на сградата; вътрешните страни на ограждащите и 

преградните стени от азбестоциментни панели да се изолират с гипсокартонени 

плоскости или друг подходящ материал. По време на ремонта да се извършат и 

укрепителни работи за повишаване носимоспособността на конструкциите на сградата, 

както и основен ремонт на инсталациите. Работите могат да се плануват и извършат 

етапно по блокове.  

2-ри вариант : Планиране, проектиране и етапно изграждане на нова сграда на 

площадката на детското заведение. 

Изборът на едно от вариантните решения следва да се направи на основата на 

технико-икономически анализ и обосновка. 

 

 Предложения на мерки за ремонтно-възстановителни работи 

Мерките за необходимите ремонтно-възстановителни работи са съобразени с 

характера, вида и състоянието на обследваните конструкции и инсталации на сградата. Те 

се отнасят за следното : 

1. Подмяна на дограмата 

2. Външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация и защита на 

азбестоциментните панели. 

3.Вътрешно защитно покритие на стените от азбестоциментни панели с 

гипсокартонени плоскости или друг подходящ материал. 
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4. Възстановяване на разрушените краища и цокли на терасите 

5.Възстановяване на участъците с паднала мазилка и открита корозирала армировка 

по долната страна на терасите и фасадните греди. 

6.Основен ремонт на покривната хидроизолация и ламаринената обшивка. 

7.Ремонт и пренареждане на повредени и пропаднали тротоари. 

8.Основен ремонт и модернизация на електрическата инсталация вкл. главното 

табло. 

9. Подмяна на полуразрушени и деформирани стенни панели. 

10.Укрепване на провисналата подова конструкция на бл. № 6 в участъка срещу 

стълбищната клетка. 

11. Външно боядисване на сградата. 

12. Вътрешно боядисване на помещенията. 

13. Подмяна на подовите настилки. 

 

 

Съгласно чл.169, ал.2 на ЗУТ е необходимо да се осигури достъпна среда. 

 

 

 
Съгласно “Доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност на 121-ва ЦДГ 

“Росна китка”, район “Искър”, гр.София”от 08.2008 г. на “Аниди” ЕООД , изготвен от инж. 

Никола Вълчанов, инж.Атанас Пиков, инж.Нанчо Арабаджиев, Ангел Колев: 

Енергоспестяващи мерки 

Мярка за енергоспестяване №1 – Подмяна на дограма с  алуминиева двоен стъклопакет. 

 

Съществуващо положение: Външните прозорци и врати на сградата са дървени слепени. 

Липсващи стъкла почти няма, но дограмата е чувствително амортизирана и е с лоши 

топлотехнически характеристики и висока инфилтрация. 

Описание на мярката: Предвижда се подмяна всички врати и прозорци с алуминиева двоен 

стъклопакет, с което се постига  U = 2,20 W/m
2
K. 

 

Мярка за енергоспестяване №2 – Топлинно изолиране на покрив. 

 

Съществуващо положение: Стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване 

през покрива е U= 2,93 W/m
2
K е по-голяма от нормативната за 2005г. 

Описание на мярката: Топлинно изолиране на 1 384 м
2
  покрив, външно полагане на 

топлоизолация  с 10 см.  и λ≤0,037 W/mK, за плосък покрив без въздушно пространство.  
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Мярка за енергоспестяване №3. Подмяна осветление:   

Съществуващо положение: Осветителната уредба е представена  подробно в 

обследването за енергийна ефективност. 

Описание на мярката: 

- смяна на осветителните тела с НЛ с луминесцентни осветителни тела с решетки (или 

високо качествен разсейвател) и ЕПРА; 

- поставяне на външно енергоспестяващо фасадно осветление. 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция 
на строежа 

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа 

 

Част В Указания и инструкции за безопасна експлоатация относно: 

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени 
нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на 
носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др. 

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до 
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, 
пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението. 

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на 
околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или 
фасадата и др. 

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите. 

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните 
платформи, на подемниците и др. 

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

(по всяка точка се съставя отделно указание (инструкция), вписва се съставителят, нормативните и паспортни 
основания) 
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