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ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 
от извършеното обследване 

 

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

‐изготвено архитектурно заснемане на сградата; 
‐ извършен оглед на място и замерване на видимите конструктивни елементи; 
‐oпределяне на  якостните  характеристики на бетона и  частично  заснемане на 

вложената армировка посредством безразрушителни методи; 
‐механично  разкриване  на  части  от  конструкцията  с  цел  установяване  на 

положението и габаритите на носещите конструктивни елементи, които не са видими; 
‐анализ  на  носимоспособността  на  сградата  като  цяло,  предвид  установеното 

при огледа; 
 
То има за цел да установи: 
‐вида и състоянието на конструкцията на сградата; 
‐вида и състоянието на земната основа; 
‐вида  и  състоянието  на  използваните  материали  за  носещите  конструктивни 

елементи; 
‐наличието или липсата на дефекти по конструктивни елементи на сградата, по 

видими белези, и да извърши анализ на причините за възникването им. 
‐съответствието  на  изпълнения  строеж  по  отношение  на  нормативните 

документи по  част  „Конструкции”,  които  са били  в  сила по  времето,  когато обекта  е 
проектиран; 

‐съответствието  на  изпълнения  строеж  по  отношение  на  актуалните 
нормативни документи по част „Конструкции”; 

‐има ли необходимост от мероприятия  за  укрепване на  сградата или отделни 
нейни конструктивни елементи, с оглед осигуряване нейната безопасна експлоатация 
в бъдеще; 

 
Изготвения,  въз  основа  на  обследването  технически  доклад,  ще  може  да  се 

използува  и  във  връзка  с  изготвяне  на  технически  паспорт  на  сградата,  съгласно 
изискванията  на  „Наредба No 5  от 28  декември 2006г.  за    техническите  паспорти на 
строежите”.  
 

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

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

Цитираните  по‐долу  данни  отразяват  наблюденията  и  съответните  изводи, 
направени от извършения на място конструктивен оглед. В рамките на обследването, 
по  безразрушителни  методи,  бяха  установени  реалните  якостни  характеристики  на 
използвания  бетон,  както  и  конструирането  на  армировката,  за  определени  носещи 
елементи. 
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АДРЕС: Сградата, обект на настоящото обследване, се намира на ул. „ген. Иван 
Чернаев“ №16, жк „Банишора“, гр. София.  

  НАСТОЯЩО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  В  сградата  се  помещава  14  СОУ  “Асен 
Златаров”. От момента на построяването си, тя не е променяла предназначението си. 

 
ПЪРВОНАЧАЛНО  ПРОЕКТИРАНЕ  И  СТРОИТЕЛСТВО:  По  данни  от 

документираната  история  на  училището,  строителството  на  сградата  започва  през 
1928г.  Строителството  е  завършило  през  пролетта  на  1931  г.  През  1944г.  сградата  е 
бомбандирана, но за учебната 1945/46 г. пострадалото от бомбардировките училище 
е  възстановено.  От  тази  година  училището  носи  името  на  проф.  д‐р  Асен  Златаров. 
Училището придобива висок авторитет и през учебната 1950/1951г. смесеното средно 
училище  №  14  ”Проф.д‐р  Асен  Златаров”  става  гимназия.  
Сградата  не  може  да  побере желаещите  да  учат  в  него  и  затова  започва  строеж  на 
пристройка към нея. През 1956/1957 г. пристройката е завършена.  

Няма  данни  за  точните  години,  в  които  са  изготвяни  проектите  за  нея,  но 
очевидно това е станало на два етапа ‐ първоначален, в годините преди 1928г. и втори 
етап ‐ годините преди 1956г.  

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

равнинен.  Няма  съхранени  документи  от  извършени  инженерно‐геоложки 
проучвания.   Не са запазени обяснителна записка и чертежи изясняващи фундирането 
на  сградата  и  съответно  не  е  известно  допустимото  почвено  напрежение  в  земната 
основа, използвано при определяне размерите на фундаментите. Не са известни, и по 
време  на  обследването  не  бяха  установени,  почвените  разновидности,  изграждащи 
земната  основа,  както  и  хидрогеоложките  обстоятелства  на  строителната  площадка. 
По наблюдаваното по време на огледа състояние на надосновните стени и настилката 
в  сутерена,  (липса  на  влага,  в  това  число  и  капилярна,  в  стените,  липса  на  влага  в 
настилката) може да се заключи, че нивото на подземните води е трайно по‐ниско от 
нивото на настилката и, вероятно, от котата на фундиране на сградата.  

 
АРХИТЕКТУРНО  РЕШЕНИЕ:  Сградата  на  училището  се  състои  от  две  тела, 

разделени помежду  си от деформационна фуга  ‐  старо,  построено до 1931г.  и  ново, 
построено  през  1956г./1957г.  В  обема  на    старото  тяло  се  включва  и  сградата  на 
физкултурния салон, която, доколкото е видно, не е отделена с деформационна фуга 
от  основната.  Сградата  на  училището  се  състои  от  приземен  (полувкопан)  и  три 
надземни  етажа.  Обемът  на  физкултурния  салон  се  състои  от  приземен  и  два 
надземни етажа.   Старата  сграда,  в  своята основна,  триетажна част има дъговидна 
форма  в  план,  като  надлъжните  и  стени  са  части  от  концентрични  окръжности,  а 
напречните такива са разположени по направление на радиусите им. По дъгата с най‐
голям  радиус,  дължината  на  това  тяло  е  4650см,  а  ширината  1150см.  Стълбищната 
клетка  е  развита  в  издаден  пред  фасадата  обем  с  размери  в  план  545см/730см. 
Конструктивните  етажни  височини  са  както  следва:  350см  в  приземния,  425см  в 
първия  и  втория  и  385см  в  третия  етаж.  Във  всички  етажи  на  тялото  се  повтаря 
идентична схема ‐ коридор, преминаващ през цялата му дължина и поредица от стаи 
(кабинети, столова, бюфет в приземния етаж, класни стаи в горните) по протежение на 
коридора, от едната му страна.  

Тялото  на  физкултурния  салон  има  близка  до  правоъгълна  форма  в  план  с 
габаритни размери 1420см/2600см. В приземното му ниво са разположени надлъжен 
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коридор  и  помещения,  използвани  за  архив,  в  първия  етаж  физкултурни  салони  и 
съблекални, а на следващото ниво ‐ балкон‐галерия, около игрището.  

Новото тяло на училището е продължение на старото, респективно има същите 
разстояния  между  надлъжните  оси,  същите  етажни  височини  и    т.н.  За  разлика  от 
старото тяло, тук сградата е с правоъгълна (не дъговидна) форма в план, с ортогонални 
оси. Размерите и в план са 3805см/1150см. Стълбищната клетка със санитарните възли 
са  развити  в  издаден  пред  фасадата  обем  с  размери  в  план  300см/900см. 
Организацията  на  помещенията  също  е  продължение  на  тази  в  старото  тяло  ‐ 
надлъжен коридор и едностранно разположени стаи по протежението му.  

Покривът на всички тела е скатен, с дървена конструкция върху стоманобетонна 
плоча. Покрит е с керамични керемиди.  

Стените на сградата са изпълнени от зидария от плътни единични тухли.  
 
КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕНИЕ:  Носещата  конструкция  на  сградата  е  монолитна, 

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

 
ФУНДИРАНЕ:  В  рамките  на  настоящото  обследване  не  бяха  установени 

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

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

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

 
ВЕРТИКАЛНИ  КОНСТРУКТИВНИ  ЕЛЕМЕНТИ:  Вертикалните  конструктивни 

елементи са монолитни колони с квадратно сечение. Използвани са колони с размер 
на напречното сечение 35см/35см, 45см/45см и др. В рамките на триетажните тела на 
сградата  колоните  са  разположени,  като  общ  принцип,  през  равни  разстояния,  по 
продължение на надлъжните оси на всеки блок. Съществува разлика между схемата, 
възприета  в  старото  тяло и  тази  в  новото.  В  старото  тяло  колоните  са  подредени по 
продължение на четири оси ‐ по един ред  в равнината на всяка от фасадите, един ред 
в преградния зид между коридора и класните стаи и един преминаващ надлъжно през 
средата на коридора.  

Разстоянията  между  тези  оси  (голямо  междуосие  650см  ‐  класни  стаи  и  две 
малки  междуосия  290см  и  155см  в  коридора)  обуславят  подпорното  разстояние  на 
елементите на етажните подови конструкции.   Колоните са подредени   в пресечните 



стр. 4 от 12 

точки  на  надлъжните  оси  и  напречни  оси,  които  в  старата  част  имат  радиално 
направление, през равни ъгли. По тази причина, по всяка надлъжна ос, разстоянията 
между колоните са еднакви, например по протежение на дъгата с най‐голям радиус те 
са 290см.   По фасадите, колоните формират плътта между прозорците, самостоятелно 
или  с  допълнителни  зидове  около  себе  си.  Не  беше  възможно  пряко  измерване  на 
разстоянията между колоните, скрити във вътрешния зид. Те вероятно кореспондират, 
като  местоположение  и  размери  на  напречното  сечение,  с  гореописаната  система 
фасадни колони, предвид факта, че гредите от етажните подови конструкции, стъпват 
в единия си край върху тези фасадни колони, преминават през голямото междуосие и 
достигат  оста  на  вътрешния  зид,  като  в  тези  точки  може  да  се  очаква,  че  са 
разположени колони, служещи за опори на гредите.  

В новото тяло, промяната в схемата се изразява в отпадането на реда колони в 
средата на коридора.  Те  са подредени по продължение на  три оси  ‐  по един ред    в 
равнината  на  всяка  от  фасадите  и  един  ред  в  преградния  зид  между  коридора  и 
класните  стаи.  Разстоянията  между  тези  оси  са:  първо  голямо  междуосие  650см  ‐ 
класни  стаи  и  малко  междуосие  445см.  Аналогично,  колоните  са  разположени  в 
пресечните  точки  на  надлъжните  оси  с  напречни  такива,  които  в  това  тяло  са 
перпендикулярни  на  първите,  на  осово  разстояние  една  от  друга  290см.  По‐горе 
описаната схема е масово приложената в сградата. В зоните на стълбищните клетки тя 
търпи  промяна,  като  е  спазен  принципът  за  разполагане  на  вертикалните  носещи 
елементи в дебелината на зидовете.  

Вертикалните носещи елементи във физкултурния салон са стойките на осемте 
едноотворни  стоманобетонни  рамки,  видими  при  остъклената  фасада  и,  по  всяка 
вероятност,    колони  с  по‐малки  размери,  скрити  в  плътните  вътрешни  и  фасадни 
зидове.  

 
ЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ: Етажните подови конструкции на сградата са 

монолитни, стоманобетонни, гредови плочи . 
Общият принцип, приложен и в двете тела на триетажната сграда е следният: 

По  всички  фасади  на  сградата,  върху  разположените  в  равнината  им  колони,  е 
изпълнена права греда, служеща и за щурц над прозорците.   Гредите преминават по 
цялата  дължина  на  съответната  фасада.  Аналогично,  прави  греди  преминават  върху 
колонадата,  скрита  в  надлъжния  вътрешен  зид.  В  старата  сграда,  надлъжна  греда 
преминава  върху  реда  от  колони  в  средата  на  коридора,  като  тя  продължава  и  в 
новата част, макар там да не е подпряна върху колони (този ред е отпаднал), а върху 
напречните  греди.  Очевидно,  при  проектирането  на  новото  тяло  е  търсена  визуална 
прилика  с  вече  изпълнената  етажна  подова  конструкция.    Тези  системи  греди 
осигуряват  подпирането  на  плочата  в  линиите  на  надлъжните  оси.  Гредите  са  с 
ширина, равна на дебелината на зидовете, скрити са в тях, като поемат натоварването 
от  съответните  стени,  разположени  в  горното  ниво,  както  и  от  стоманобетонната 
плоча.  Поради  необходимостта  от  преодоляване  на  голямото  подпорно  разстояние 
(ширината  на  класните  стаи),  плочата  е  допълнително  подпряна  от  напречни  греди. 
Тези  греди  са  развити  по  направление  на  напречните  оси,  като  преминават  през 
цялата  ширина  на  сградата  ‐  от  фасадна  колона,  през  колона  от  реда  в  коридора, 
колона  във  вътрешния  зид,  до  колона  в  срещуположнта  фасада.  Напречните  греди 
встарата  част,  за  илюстрация,  са  с  широчина  40см  и  височина  на  реброто  40см  в  
голямото междуосие и 30см/30см в малките.Напречните греди поемат натоварване от 
плочата и от разположени върху  тях  зидове  (в някои оси).  Системата от надлъжни и 
напречни греди разделя  стоманобетонната плоча на отделни полета, в общия случай 
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еднопосочно армирани,  с подпорни разстояния под 290см.  Така описаните схеми на 
етажните  подови  конструкции  са  наблюдавани  без  промяна  по  всички  нива,  като 
изключение  прави  само  тази  над  приземния  етаж,  където  растерът  на  гредите  има 
известни различия.   

Стълбищните  рамена  имат  статическа  схема  проста  греда  и  са  армирани  с 
долна мрежа по наклона на рамото. На междинно и етажно ниво отделните рамена 
стъпват  върху  греди,  които  отвеждат  товарите  към  съответни  вертикални  елементи. 
Конкретните решения, за отделните стълбищни клетки, са функция на техните размери 
и очертание в план.  

Таванската  подова  конструкция  над  физкултурния  салон,  в  зоната  над 
игрището,    представлява  стоманобетонна  плоча,  подпряна  на  ригелите  на  рамките, 
премостващи ширината му,  а  в  останалата  част на  сградата  ‐  плоча,  носена от  греди 
скрити в зидовете.     

 
ПОКРИВНА  КОНСТРУКЦИЯ:  Покривната  конструкция  на  триетажната  сграда  е 

дървена,  с  традиционно  изпълнение.  За  изпълнението  и  е  използван  иглолистен 
(чамов)  дървен  материал.  По  начин  на  предаване  на  товарите  към  опорите  си  е 
"висяща". Покритието от керамични керемиди е реализирано върху дъсчена обшивка, 
подпряна върху система от греди по наклона ‐ ребра, с квадратно напречно сечение, 
разположени  през  равни  разстояния.  Ребрата  предават  натоварването  си  върху 
надлъжни  греди  ‐  столици,  които в конкретния случай, поради  голямата дължина на 
ската,  освен  билна  и  подложна  столица,  се  е  наложило  подпирането  на  ребрата  и 
върху междинна. За опори на столиците служат разположените през 300см покривни 
ферми, посредством които натоварването се предава в близост до  стоманобетонните 
греди, разположени в равнината на фасадните стени. Всяка такава ферма се състои от 
долен пояс ‐ биндерна греда, натоварена на опън, натисков пояс ‐ наклонени подкоси 
и  хоризонтална  разпънка  и  вертикални  стойки.  За  опора  на  билната  столица  служи 
стойка,  стъпваща  върху  разпънката.  Фермата  е  допълнително  укрепена  от  три  групи 
клещи.  За  намаляване  подпорното  разстояние  на  столиците  и  за  укрепване  на 
покривната  конструкция  в  надлъжно  направление,  във  всяка  стойка  са  предвидени 
наклонени  под  45  градуса  подкоси.  Състоянието  на  всички  елементи  от  покривната 
конструкция  е  много  добро  ‐  не  бяха  наблюдавани  аварирали  или  недопустимо 
провиснали греди, нямаше изгнили или изложени на овлажняване елементи.   

 
ИЗПОЛЗВАНИ  МАТЕРИАЛИ:  Няма  налична  проектна  документация,  която  да 

съдържа  данни  за  използваните  марки  бетон  и  техните  изчислителни  якостни 
характеристики. Бетонът, най‐вероятно,  е забъркван ръчно на строителната площадка. 
Реалните  му  якостни  характеристики,  установени  по  време  на    извършеното  от 
настоящия колектив обследване, са цитирани по‐долу.  

По  време  на  проектиране  на  старата  сграда  е  бил  в  сила  "Правилник  за 
железобетонните  строежи  в  Царство  България",  като  може  да  се  приеме  че 
предписанията на този нормативен документ са спазени при изготвянето на проекта и 
заложените  в  него  технически  решения.  Изисквания  на  горецитирания  Правилник, 
касаещи използваните в стоманобетонните конструкции материали, са следните:  

Пясъкът следва да не е по‐едър от 5мм. 
Чакълът да е с големина 5мм до 30мм. 
Използваната  армировка  е  "обикновено желязо"  с  якост  на  опън до  скъсване 

най‐малко 3700кг/кв.см. и "стомана", с по‐високо съдържание на въглерод и с якост на 
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опън  до  скъсване  4800кг/кв.см.‐5800кг/кв.см.  В  настоящата  сграда,  вероятно  е 
използвана обикновена армировка.  

Бетонът следва да съдържа минимум 300кг/куб.м. цимент. 
Нормирани  са  кубови  якости  на  бетона,  които  при  употреба  на  обикновен 

цимент са: 
We 28 >  200кг./кв.см   ‐ кубова якост на земновлажния бетон след 28дни 
Wb  28  >  100кг./кв.см  ‐  кубова  якост  на  бетона  в  онова  качество,  което ще  се 

употреби в постройката, след 28дни.  
Новата  сграда  е  строена  в  по‐късен  етап  ‐  1956‐1957г.    Предвид  масовата 

строителна  практика  към  онзи  момент,  предполагаемите  материали,  заложени  в 
проекта са: 

Бетон М75 за фундаменти, армирани бетонови настилки 
Бетон М100 за фундаменти, сутеренни стени 
Бетон М150 за елементи на връхната конструкция 
Стомана  Ст3  Ra=2100кг/кв.см  (граница  на  провлачване)    ‐  гладки  пръти  ‐  за 

всички армирани елементи 
Плътни единични тухли ‐ за всички стени.  
Иглолистен дървен материал за дървените покривни конструкции. 
 
АНТИСЕИЗМИЧНА  КОНСТРУКЦИЯ:    Настоящата  сграда  притежава 

пространствена  коравина  и  носимоспособност  за  поемане  на  хоризонтални 
въздействия,  в  това  число  и  сеизмични,  благодарение  на  присъщите  свойства  на 
носещата си конструкция.   

Зидове  с  дебелина  равна  или  по‐голяма  от  25см  от  плътни  тухли,  при 
положение че са обрамчени от стоманобетонни елементи работят, на практика,  като 
тухлени  шайби  със  съответна  коравина.  Фактът,  че  сградата  притежава  значителен 
брой такива стени, разположени в две взаимноперпендикулярни посоки, както и че те 
преминават през цялата височина на сградата е благоприятно за нейната устойчивост 
на хоризонтални въздействия.  

Ниската и етажност и регулярното разпределение на коравината на сградата в 
план и по височина са други благоприятни фактори. 

Стоманобетонният  скелет  сам  по  себе  си  притежава  коравина  и 
носимоспособност  при  поемане  на  хоризонтални  въздействия,  благодарение  на 
многобройните  корави  възли,  съществуващи  в  точките  на  връзка  колона‐греда.  В 
сградата  се  образуват  значителен  брой  многоетажни  многоотворни  рамки, 
разположени в две взаимноперпендикулярни направления. 

Благоприятен  фактор  при  съпротивлението  на  сградата  на  сеизмични 
въздействия  е  наличието  на  корава  диафрагма  (практически  недеформируема  в 
равнината  си  стоманобетонна  плоча)  на  всяко  етажно  ниво,  обединяващо  за 
съвместна  работа  всички  антисеизмични  конструкции.  Наличието  на  благоприятна 
форма  в  план  (посредством  деформационни  фуги  сградата  е  разделена  на  прости 
фигури) и почти постоянна по височина, респективно еднаква етажна маса по нива, е 
друг благоприятен фактор.  

 
НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОГЛЕД:  Конструкцията на сградата се намира 

в  добро  видимо  състояние,  не  се  наблюдават  аварирали  елементи,  недопустими 
провисвания и каквито и да е било други обстоятелства,  говорещи за изчерпване на 
носещата  способност  на  определен  елемент  или  недостатъчна  сигурност  при 
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използване  на  сградата  съобразно  нейното  предназначение.  Няма  индикации  за 
слягане на основите.  

Фугата между  стария и новия блок не е обработена  с еластични материали,  в 
резултат  от  което,  при  протекли  в  миналото  хоризонтални  премествания  на  телата 
едно  спрямо  друго  (предизвикани  от  температурни  деформации),  в  крехките 
довършителни слоеве нанесени върху нея са се образували пукнатини. Пукнатините са 
видими  във  всички  стени  и  подови  конструкции,  по  контактната  равнина  между 
съседните  тела.  Описваната  повреда  не  представлява  конструктивен  проблем,  тъй 
като засяга само довършителни слоеве.  

Покривът  на  сградата  е  в  добро  състояние,  към  момента  на  огледа  не  бяха 
забелязани индикации за нарушени покрития и проникваща в таванските помещения 
атмосферна вода. Въпреки това, в коридора на третия етаж се наблюдаваха повредени 
от минали течове тавански мазилки, които следва да се отремонтират. На места има 
опадала мазилка, положена върху дървена скара от вътрешната страна на покривните 
скатове, която също трябва да се възстанови.  

Външната  мазилка  на  сградата,  на  много  места,  е  в  лошо  състояние. 
Наблюдават  се  широки  зони,  в  които  тя  е  опадала.  Повредата  не  представлява 
конструктивен проблем, но следва да бъде отстранена, за да се предпазят зидариите и 
конструктивните  елементи  от  атмосферни  въздействия,  както  и  да  се  предотвратят 
евентуални  наранявания  на  преминаващите  отдолу  хора  от  падащи  едри  парчета 
мазилка. 

Тротоарът около сградата е в много добро състояние,  по целия периметър на 
сградата.   

Лошото  състояне на някои водосточни  тръби води до  течове във височина по 
самите фасади. Следва повредените такива да бъдат подменени.  

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

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

Определянето  на  якостта  на  натиск  на  бетона  е  извършено  на  местата  по 
сградата,  където  има  достъп  до  открити  стоманобетонни  елементи,  с  уред  за 
безразрушително  определяне  на  локалната  якост  на  бетон,  а  именно  ‐  склерометър 
„PROCEQ  Silver  Schmidt  PC  N”.  Във  всички  точки,  където  беше  извършено 
прострелване, се установи повърхностна якост на натиск на бетона, съответстваща на 
тази на бетон клас В20. Такъв клас на бетона е обичен за времето на строителството на 
сградата. Въпреки, че се установиха сравнително близки стойности на тестваната якост, 
е възможно да има известни локални отклонения от тези стойности, предвид факта, че 
бетонната  смес  вероятно  е  заготвяна  и  полагана  на  обекта  ръчно.  Резултатите  от 
извършените замервания, са протоколирани и приложени към настоящия доклад. 

Наличието на армировъчни пръти, тяхният диаметър и бетонно покритие беше 
установено чрез безразрушително сканиране на подбрани достъпни  стоманобетонни 
елементи,  с  уред  „HILTI  Ferroscan  PS  200”.  Търсено  е  съответствие  на  установената 
армировка  с  приетите  по  времето  на  проектирането  на  сградата  правила  за 
конструиране  на  съответния  елемент.  Вида  на  армировката  трябва  да  се  счита  като 
гладки  и  оребрени  железа.  По  времето  на  строителството  на  по‐старото  тяло  от 
сградата,  все  още  няма  въведена  номенклатура  за  армировъчната  стомана,  но  в 
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„Правилник за железобетонните строежи в царство България” фигурира указание, че 
са  конструктивни  елементи  могат  да  се  използват  гладки  или  оребрени  железа. 
Якостта  им  следва  да  се  счита  минималната  –  2100кg/cm2.  По  време  на  по‐късния 
строеж е в сила „Правилник за стоманобетонни строежи” от 1949г. В него е въведена 
номенклатурата  Ст.3  (Rs  =  2500kg/cm2)  и  Ст.5  (Rs  =  3000kg/cm2),  които  са  съответно 
гладки и оребрени железа. В сканираните елементи не бяха установени разминавания 
с принципите на армиране на елементите. Това обяснява и липсата на дефекти по тези 
елементи.    Армировката  в  колоните  по  фасадите  на  сградата  не  може  да  бъде 
надеждно установена поради голямата дебелина на довършителните слоеве. 
 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СГРАДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО 
ЧАСТ  КОНСТРУКЦИИ,  АКТУАЛНА  ПО  ВРЕМЕТО,  КОГАТО  СГРАДАТА  Е  БИЛА 
ПРОЕКТИРАНА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. 

Към момента в страната ни действат както българските нормативни документи, 
така  и  единната  европейска  система  за  проектиране  на  стоителни  конструкции  – 
Еврокод.  Анализирано  е  по‐подробно  съответствието  на  конструкцията  съгласно 
българските  нормативни документи,  тъй  като  те  са  по‐близки  до  тези,  действали  по 
време  на  първоначалното  проектиране  на  сградата.  Въпреки  това,  всички  бъдещи 
реконструкции  и  други  намеси,  имащи  отношение  към  конструктивни  елементи, 
следва да се извършват при удовлетворяване на изискванията на системата Еврокод. 

 
ПРОТИВОСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА 
По  време на  проектирането  на  сградата,  (в периода  преди 1931‐ва  година),  в 

сила  са  приетите и в България италиански норми  "Технически и хигиенически норми 
за земетръсните места" от 1927г. Едновременно с това са се прилагали и други чужди 
нормативни документи, по преценка на практикуващите инженери или по директива 
на  държавните  органи.  В  горецитирания  документ  сеизмичното  райониране  е 
направено  за  две  сеизмични  степени,  наречени  категории.  Сеизмичните  сили  са 
статично приложени върху масите на конструкцията хоризонтални сили, действащи по 
двете  главни  направления.  Сеизмичните  коефициенти  са  1/8  и  1/6,  с  които  се 
умножават силите на  тежестта и вертикалните сили от натоварването. Нормирани са 
допустимите максимални височини на сградите и минималните размери на колоните 
и армировката.   

При  проектиране  на  разширението  на  сградата  ‐  новото  тяло,  сеизмичното 
осигуряване на  сградите е  ставало  съгласно  "Правилник  за проектиране и  строеж на 
сгради  и  инженерни  съоръжения  в  земетръсните  райони  на  България"  ‐1947г.  Към 
правилника е приложена карта на сеизмичното райониране на България и списък от 
сеизмичните райони. Нормите касаят строителството в райони със VII, VIII и  IX степен 
по  скалата  за  интензивност  на  Форел‐Меркали.  Гр.  София  по  това  време  попада  в 
район  със  VIII‐ма  степен  на  сеизмично  въздействие,  съгласно  този  правилник. 
Натоварването  от  сеизмично  въздействие  се  взима    в  изчисленията  чрез  статично 
приложени  земетръсни  хоризонтални  сили  в  центъра  на  тежестта  на  всеки 
конструктивен елемент, наречени "инерчни сили". Изчислителните стойности на тези 
сили  са  нормирани  като  части  от  вертикалните  сили,  приложени  в  същия  център, 
съставени  от  собственото  тегло  на  конструктивните  елементи  и  вертикалното 
натоварване  върху  тях.    Коефициентите,  с  които  се  умножават  вертикалните  сили  за 
конструкциите в  земетръсни райони от VII, VIII  и  IX  степен,  съответно,  са 1/40=0,025, 
1/20= 0,050 и 1/10=0,100.  
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С голяма вероятност, изискванията на тези норми са спазени при изготвянето на 
проекта  на  настоящата  сграда,  като  това  по‐скоро  се  изразява  в  спазване  на 
определени  конструктивни  правила  и  поемане  на  по‐горе  споменатите  сили  с 
конвенционални  конструктивни  елементи,  отколкото  целенасочено  предвиждане  на 
противоземетръсни елементи, тяхното оразмеряване и специално конструиране.  

По отношение на „Наредба No ‐02‐20‐2 за проектиране на сгради и съоръжения 
в земетръсни райони” от 2012‐та година, от момента на построяването си до момента 
на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби сеизмични въздействия 
(под VII‐ма степен по скалата MSK), както и на две по‐силни такива – земетресението с 
епицентър  гр.Вранча,  Румъния  от  04.03.1977г.  усетено  в  София  като  VII‐ма–VIII‐ма 
степен  по  скалата MSK  и  земетресението  от  22.05.2012г.  с  епицентър  близо  до  гр. 
Перник, класифицирано като VII‐ма степен по скалата MSK. Няма данни някое от тези 
земетресения  да  е  предизвикало  разрушения,  пукнатини    или  други  дефекти  по 
носещи  конструктивни  елементи  от  сградата.  Няма  данни  и  по  сградата  да  са 
извършвани  намеси,  свързани  с  премахване,  нарушаване  на  целостта  или 
претоварване  на  носещи  конструктивни  елементи.  Сградата  не  е  сменяла 
предназначението си, оттам и режима на експлоатация, за който е проектирана, не се 
е  променял  през  годините.  Конструкцията  на  сградата  понастоящем  попада  в 
категорията  на  сградите  неосигурени  на  сеизмични  въздействия,  но  поради 
изброеното  по‐горе,  за  нея може да  се  даде  положителна  оценка  на  сеизмичната  и 
осигуреност  съгласно  Чл.6,  (2)  от  „Наредба No  ‐02‐20‐2  за  проектиране  на  сгради  и 
съоръжения в земетръсни райони” от 2012‐та година, тъй като отговаря на заложените 
в наредбата условия за това. Въпреки това, конструкцията на разглежданата сграда по 
презумпция не отговаря на редица от актуалните земетръсни изисквания, заложени в 
нормативните  документи,    като  например  минимален  клас  на  бетона,  минимални 
якостни  характеристики  на  стоманата,  изисквания  за  конструиране  на  елементите, 
поемащи сеизмични въздействия и д.р. Гореизброените изисквания са още по‐строги 
в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Това налага за сградата да се въведат 
ограничения  за  бъдещи  дейности  по  нея  свързани  с  промяна  на  конструкцията, 
промяна  на  експлоатационните  натоварвания,  надстроявания,  реконструкции  и  т.н. 
(Чл.5  от  „Наредба  ‐02‐20‐2  за  проектиране  на  сгради  и  съоръжения  в  земетръсни 
райони”).  Ако се предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни 
намеси,  те  следва  да  се  изпълняват  след  изготвяне  и  одобрение  от  съответните 
инстанции  на  работен  инвестиционен  проект  по  всички  части,  включващ и  цялостно 
укрепване  на  сградата,  съгласно  всички  актуални  изисквания  за  конструкции, 
подложени на сеизмични въздействия. 

 
НАТОВАРВАНИЯ  ЗА  СГРАДАТА  и  НОРМИ  ЗА  ПРОЕКТИРАНЕ  НА  БЕТОННИ 

КОНСТРУКЦИИ 
„Правилник за железобетонни строежи в царство България” от 1927‐ма година  

определя  както  натоварванията,  така  и  изискванията  за  проектиране  на 
стоманобетонни  конструктивни  елементи  по  времето,  когато  по‐старата  част  на 
сградата е строена.  

За  разглежданата  сграда,  в  него  са  заложени  следните  експлоатационни 
натоварвания: 

‐3.50кN/m2 за училищни зали; 
‐5.00кN/m2 за коридори и стълбища; 
Натоварване  от  сняг  върху  покривната  конструкция  не  е  предписано  в 

горецитирания  правилник,  но  на  основание  стойностите  посочени  в  следващите 
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нормативни  документи,  може  да  се  счита,  че  ползваната  в  случая  стойност  е  не  по‐
голяма от 0.70 кN/m2.  

По  време  на  строителството  на  по‐новото  тяло  е  бил  в  сила  документа  
"Правилник за натоварванията на сгради и допустимите натоварвания на почвата при 
сгради",  влязъл  в  сила  през  1950‐та  година  и  „Правилник  за  стоманобетонните 
строежи”  от  1949‐та  година.  За  разглежданата  сграда  там  са  зададени  следните 
нормативни натоварвания: 

‐2.00кN/m2 за училищни зали; 
‐3.00кN/m2 за коридори и стълбища; 
Натоварването  от  сняг  върху  покривната  конструкция,  съгласно  същия 

правилник, е 0.70 кN/m2.  
Натоварването  от  вятър  не  е  меродавно  за  разглеждания  вид  конструкция, 

поради което не е анализирано. Собствените тегла на материалите не са променяни в 
по‐късните нормативни документи до настоящия момент. 

По  отношение  на  „Наредба  3  за  основните  положения  за  проектиране  на 
конструкциите  на  строежите  и  въздействията  върху  тях”  от  2005‐та  година, 
експлоатационните натоварвания за класните стаи  и коридорите са се променили от 
момента, когато сградите са били проектирани, като за по‐старата част те са занижени, 
а за по‐новата са завишени от 2.00кN/m2 на 3.00кN/m2 за класните стаи и непроменени 
за коридорите.  

Натоварвнето от сняг за гр.София е завишено на 1.00 кN/m2.  
В „Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции” фигурират същите 

стойности на експлоатационните натоварвания за помещенията, както и в българските 
нормативни  документи.  Натоварването  от  сняг  обаче,  е  допълнително  завишено  на 
1.28 кN/m2.  

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

По отношение на правилата за проектиране на стоманобетонни конструктивни 
елементи, може да се счита, че те са спазени, предвид че по носещите хоризонтални и 
вертикални  конструктивни  елементи  не  се  откриват  пукнатини,  недопустими 
деформации  или  други  дефекти,  при  извършените  сканирания  не  се  установиха 
разминавания с приетите правила за конструирането и армирането им и не се очаква 
промяна на експлоатационния им режима в бъдеще.  

В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1996‐
та  година,  актуални  към  днешна  дата,  няма  съществени  различия  по  отношение  на 
изчисление и армиране на стоманобетонните елементи. 

В  „Еврокод  2:  Проектиране  на  бетонни  и  стоманобетонни  конструкции”  има 
заложени  различни  изисквания  по  отношение  на  конструиране  на  армировката. 
Изискват  се  по‐големи  дължини  на  снаждане  и  закотвяне,  въведена  е  различна 
номенклатура на армировъчните стомани и д.р. Тези изисквания по презумпция не са 
спазени.  Въпреки  това  обаче,  състоянието  на  сградата,  към  настоящия  момент,  не 
предполага, че усилията в носещите конструктивни елементи не могат да бъдат поети 
с наличната им носимоспособност.  
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НОРМИ ЗА ФУНДИРАНЕ 
По  отношение  на  нормативите,  касаещи  фундирането  на  сградата,  дългият 

период  на  експлоатация  дава  основания  да  се  твърди,  че  проектните  слягания  в 
основата  вече  са  реализирани,  земните  пластове  са  достатъчно  добре  уплътнени  и 
консолидирани  и  не  би  следвало  за  в  бъдеще  по  сградата  да  се  очакват  проблеми 
свързани  с  пропадане,  изчерпване  на  носимоспособност  или  други  проблеми 
свързани със земната основа, след като до този момент няма индикации за наличието 
на такива.  

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

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

Като  цяло  по  сградата  няма  конструктивни  елементи,  които  се  нуждаят  от 
аварийно укрепване.  

Всички констатирани дефекти по сградата са в неносещи елементи и следва да 
бъдат отстранени чрез рутинни ремонтни дейности. 

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

необходимо да се изпълнят следните мероприятия по сградата: 
‐  Отстраняване  на  отлепените  части  от  мазилката  по  фасадата  и 

възстановяването им с нова мазилка;   
‐ Отстраняване на повредени тавански мазилки в последния етаж от сградата и 

подпокривното пространство и възстановяването им с нови такива; 
‐Да  се  отремонтират  деформационните  фуги  между  телата  с  подходящи 

материали и детаил, който да позволява движения на телата едно спрямо друго.  
‐ Да се отстранят течовете от водосточни тръби по фасадата чрез подмяната им; 
За  правилната    и  безопасна  експлоатация    на  сградата,  е  необходимо  да  се 

извършват още: 
‐  Периодични  ремонти  на  покривната  изолация  на  всеки  5години,  като  не  е 

допустимо претоварване на покривната плоча с  повече от съществуващите в момента 
хидроизолационни материали; 

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

‐  Необходимо  е  редовно  да  се  преглеждат  и  ремонтират  всички  вертикални 
канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаване през 
сградата; 
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‐  Периодично  да  се  почиства  каналния  клон  свързващ  сградата  с  уличната 
канализация, с цел предотвратяване на овлажняване на земната основа и поддаване 
на фундаментите на сградата; 

‐ След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След изтичане на 
50‐годишния  експлоатационен  срок  на  сградата  –  да  се  извършва  обследване    на 
строежа на всеки 5 години. 
 
ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ИЗМЕНЕНИЯ  В НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА БЕЗ 
ЕКСПЕРТНО  СТАНОВИЩЕ НА ИНЖЕНЕР‐КОНСТРУКТОР! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвили:       ................................ 
/инж. Мария Абаджиева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

................................ 
/инж. Недялко Тонев/ 

 
 

София,  
10.2014г. 
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Impact counter Name Date & Time Mean value Averaging mode Valid/Total Std dev. Conv. curve Form factor Carbon...

1544 24-10-2014 4:22 PM 37.0 MPa Median EN 12/12 8.0 MPa Curve EU Cube 150.. . 1.00
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Impact counter Name Date & Time Mean value Averaging mode Valid/Total Std dev. Conv. curve Form factor Carbon...
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