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                              58 ОУ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”  

    УЛ. „ЖЕЛЕЗОПЪТНА” № 65, РАЙОН „СЕРДИКА”, ГР. СОФИЯ              

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          

               1. Предмет и цели на задачата : 

               Задачата  е  възложена   от   Столична   община   във   връзка 

с обследване и оценка състоянието на строеж: 58 ОУ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”, УЛ. 

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА” № 65, РАЙОН „СЕРДИКА”, ГР. СОФИЯ и изготвяне на технически 

паспорт, съгласно Наредба  № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите. 

                Предмет на задачата е конструктивно обследване и оценка състоянието 

на строежа: 58 ОУ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”, УЛ. „ЖЕЛЕЗОПЪТНА” № 65, РАЙОН 

„СЕРДИКА”, ГР. СОФИЯ 

                Целите на задачата, съгласно изискванията на Наредба № 5 и заданието 

са: 

- събиране на изходни данни за строежа; 

- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на 

повреди, дефекти и / или разрушения; 

- анализ и заключение на причините за възникналите повреди и 

разрушения; 

-    изготвяне на експертно становище за техническата годност и 

безопасна експлоатация на сградата; 

- изготвяне на технически предложения за ремонтно – възстановителни 

работи и саниране на сградата. 

Основания за изпълнение на задачата: 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

- Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

- Наредба № РД -02 -20 -2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 
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Задачата е разработена на основата на: 

- задание от Възложителя; 

- резултати от огледа и обследване на строежа; 

- конструктивен проект (непълен) от 1959 - 60 г. на „Софпроект”, 

съхранен в училището; 

- анализ и оценка за състоянието на конструктивните елементи; 

- предписания на действащите нормативни документи за 

инвестиционното проектиране: 

      а. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. 

     б. Наредба № РД -02 -20 -2  за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони, 27.01.2012 г. 

     в. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 

1987 г. 

 

           2. Основни данни за строежа: 

   2.1. Идентификационни данни и параметри: 

- вид на строежа: сграда за обществено обслужване 

- предназначение на строежа: училище 

- категория на строежа – четвърта 

- идентификатор на строежа: 

- № на кадастрален район: 

- парцел:   

- квартал: кв. 82А 

- местност: м. „Орландовци – Малашевци 1-ва част” 

- община: Столична община, район „Сердика” 

- населено място: гр. София 

- улица, № : ул. „Железопътна” № 65 

- година на построяване: 1960 - 61г. 

- вид собственост: общинска 
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- промени по време на експлоатацията: не 

- инвестиционен проект: конструктивен проект (непълен) от 1959 - 60 г. 

на „Софпроект”, съхранен в училището  

- документ за собственост: Акт № 45 от 27.01. 1997 г. 

    

   2.2. Основни обемно – планировъчни и функционални показатели: 

- застроена площ: ...............   м2 

- разгъната застроена площ: 6 143,50  м2 

- височина: Н= ..........   м 

- етажи:  

         блок А  -  3 етажа 

         блок Б  -  3 и 5 етажа 

         блок В  - 1 етаж 

- подземни етажи:  

         блок А  - частичен сутерен и инсталационни коридори 

         блок Б  -  1 сутерен под пететажната част и 

                          инсталационни коридори под триетажната част 

         блок В -  инсталационни коридори на ниво сутерен 

    

   2.3. Основни технически характеристики: 

   Сградата  на  58  ОУ „Сергей Румянцев”  е  построена  през 

1960 - 61 г. и от тогава се експлоатира, като учебна сграда.  

                  Сградата се състои от 3 блока : 

                  Блок А е триетажен с частичен сутерен. В него са разположени класни 

стаи. В сутерена са разположени складове и инсталационни коридори. 

                  Блок Б обхваща триетажна учебна зона с класни стаи и пететажна зона с 

канцеларии, кабинети, столова и зала в пети (терасовиден) етаж. В сутерена, под 

пететажната част, са разположени котелно, помещение за гориво и складове, а 

сутерена под триетажната част е частичен, с инсталационни коридори. 
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                 Блок В е едноетажен и включва топла връзка между сградите с входно 

фоайе и физкултурен салон със съблекални,   санитарни възли и складове. В този 

блок под кота 0,00 съществуват инсталационни коридори.  

                 Конструкциите на отделните блокове са разделени с деформационни 

фуги. 

 

                  2.3.1. Вид    на    строителната    система    и    тип   на 

конструкцията: 

                  Блок А : 

                  Конструкцията е триетажна, стоманобетонна, монолитно изпълнена, със 

скелетно – гредова конструктивна система.  

                  Плочата над сутерена е с гредова система. Плочата е изпълнена от 

еднопосочни и кръстосано армирани полета с дебелина 10 см. Гредите са с ширина 

25 см и височина 25, 30 и 40 см. В зоната, където не се копае, е изпълнена 
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армирана бетонова настилка. По периферията на сградата и по вътрешни, 

напречни оси плочата стъпва на монолитни, бетонни стени с дебелина 40 и 30 см.  

                  Плочите над първи и втори етаж са с гредова система. Подовата 

конструкция над класните стаи, с размер 593/825, е с дебелина 28 см и ребреста 

конструкция. Изпълнена е плоча с дебелина 5 см, а над нея са изпълнени обратни 

греди (ребра) с ширина 29 и 34 см и с височина 23 см (над плочата). Ребрата са 

изпълнени през 103 см осово в напречна посока. В горния край на ребрата (в 

зъбчета) са наредени монтажни стоманобетонни плочки с дебелина 5 см и размери 

72/63 см. Над коридорите е изпълнена еднопосочна, ребреста плоча с височина на 

ребрата 17 см и ширина на ребрата 4 см, разположени през 25 см, като между тях 

са наредени тухли. Плочата в горния край на ребрата е с дебелина 4 см. 

Цитираните ребра стъпват на стоманобетонни греди, изпълнени по надлъжни оси. 

По напречни оси, между класните стаи, плочата стъпва на носещи тухлени стени, 

посредством стоманобетонни пояси. Към колоните по средна надлъжна ос, откъм 

коридора, са изпълнени къси конзолни греди, на които стъпва второстепенна 

надлъжна греда, оформяща издаване на стената към коридора. Подовата 

конструкция в зоната при санитарните възли е с полета и греди, като плочата е с 

дебелина 12 см.  

                  Таванската плоча над трети етаж е с гредова система, като в напречна 

посока са изпълнени обратни греди през 105 см. Те са с ширина 15 см и височина 

60 – 100 см с едностранен наклон на горния ръб. Напречните греди предават 

товара си на надлъжни греди. Плочата в долния край на гредите е с дебелина 5 см. 

Плочата над стълбището и санитарните възли е с кръстосано армирани полета с 

дебелина 12 см и греди. 

                   Покривната плоча е изпълнена от монтажни стоманобетонови плочки с 

дебелина 5 см, монтирани върху обратните греди на таванската плоча, на отвор 

105 см. По периферията на сградата е изпълнен тухлен борд. 

                   Всички монолитни плочи са изпълнени от бетон марка БМ 150 и Ст.0 

(обла), съгласно проекта. Плочите и гредите са армирани с вързана армировка от 

прави и огънати железа, включително и ребрата от уребрените плочи. 
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                   Стълбището, разположено в югозападния край на блок А, е с монолитна 

стоманобетонна конструкция, конзолно армирано. Дебелината на плочата на 

стълбищните рамена е 10 см, а дебелината на междуетажната площадка - 14 см. 
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                   Колоните са стоманобетонни, разположени по надлъжни оси. По 

югоизточната фасада колоните са през 850 см с размери 43/40 см, а по 

североизточната фасада – през 567 см осово с размери 30/38 см. По средна 

надлъжна ос колоните са през 425 см с размери 25/40 и 25/50 см. Колоните са 

насадени на бетонови стени на кота плоча над сутерена. Само колоните по 

югоизточната фасада са разположени извън сутеренната стена и достигат до 

фундаментите. Колоните са изпълнени от БМ150 и армирани с надлъжна 

армировка от Ф12, Ф14 и стремена от Ф6,5. 

                   Тухлените стени са с дебелина 25 см и 38 см. Изпълнени са от единични 

плътни тухли. Стените по напречни оси между класните стаи с дебелина 25 см и 

някои други стени с дебелина 25 см и 38 см са носещи и плочата стъпва върху тях 

със стоманобетонни пояси. Преградните стени при санитарни възли са изпълнени 

от единични плътни тухли с дебелина 12 см. 

                   Блок А е фундиран на единични фундаменти под колони по 

югоизточната фасада с размери 200/200 см и на ивични фундаменти под бетонни 

стени, върху които са насадени колони, с ширина на фундамента 65 см и 95 см. 

Единичните фундаменти са бетонови, неармирани, с три стъпки, като стъпките са 

изпълнени с различна марка бетон БМ 100,75 и 50, като марката намалява към най-

долната стъпка. Ивичните фундаменти и стени над тях са неармирани, като е 

изпълнен армиран пояс на ниво първа плоча. Изпълнени са от БМ 75. Основите са 

оразмерени за допустимо почвено напрежение σп=2,00 кг/см2, съгласно проекта. 

                   На фугата между блок А и Б с изпълнени колони и греди към отделните 

конструкции. Изключение прави колоната по югоизточната фасада, която е обща за 

двата блока. 

                   Блок Б: 

                   Блок Б е на три и пет етажа, със стоманобетонна, монолитно изпълнена 

конструкция, със скелетно - гредова конструктивна система.  

                   Плочата над сутерена е с гредова конструкция. Полетата са с дебелина 

10 и 11 см. Гредите са с ширина 15, 20 и 30 см и височина 25,35 и 50 см. Плочата 

стъпва и на външни бетонни стени с дебелина 60, 40 и 30 см. 
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                   Етажните плочи са решени, като същите в блок А: с ребрести плочи над 

класните стаи с височина на ребрата 28 см и ребрести плочи над коридорите с 

височина на ребрата 17 см. Плочата между ребрата е с дебелина 5 см. Ребрата 

предават товара си на надлъжни греди. Някои по-големи полета са изпълнени с 

плочи, уребрени с ребра в двете посоки, като за изпълнението им са използвани 

тухли или сгуробетонни блокчета с кухини, оформящи ребрата. 

                   Таванската и покривна плоча над триетажната част са изпълнени, както 

в блок А – с обратни греди през 105 см и таванска плоча с дебелина 5 см, а 

покривната плоча – от монтажни стоманобетонови плочки, стъпващи на обратните 

греди с наклонен горен ръб, оформящ наклона на покрива. 

                    Плочата над четвърти етаж е изпълнена с обратни греди в напречна 

посока с отвор 618 см и 330 см, с височина 60 см и ширина 25 и 50см, изпълнени 

през 145 см. На тези, с ширина 50 см, стъпват насадени колони за терасовидния 

етаж. Обратните напречни греди стъпват на греди в надлъжна посока и на колони 

по фасадите. 

                    Таванската плоча над пети етаж (терасовиден) е решена с обратни, 

напречни греди през 290 см. Над югоизточната тераса гредите  завършват  с  

конзола  с  отвор  290 см, с височина 26-45 см и 
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оформящи пергола над нея. Покривната плоча е изпълнена от монтажни 

стоманобетонови плочки, стъпващи на обратните греди. 

                    Стълбището, намиращо се в пететажната зона на блок Б, е с 

монолитна, стоманобетонна конструкция с конзолни стъпала.   

                    Колоните в триетажната зона са както при блок А. Колоните в 

пететажната част са с размери 30/30, 25/40, 25/60, 38/38, 38/50. По фасадите 

колоните са с размер 22/31 см, разположени през 145 см и насадени в бетонните 

стени на кота първа плоча.  

                    Тухлените стени са изпълнени от единични плътни тухли. В 

триетажната зона на блок Б тухлените стени са като при блок А. В пететажната 

зона тухлените стени са с дебелина 25 и 38 см. Върху тухлените стени са 

изпълнени стоманобетонни греди, като само някои тухлени стени с дебелина 38 см 

са носещи, със стоманобетонови пояси върху тях.  

                    Блок Б е фундиран на единични фундаменти под вътрешни колони и 

ивични фундаменти под външни бетонови стени, в които са насадени колоните по 

фасадите. Единичните фундаменти са бетонови и изпълнени на две, три или 

четири стъпки. Ивичните фундаменти по крайни оси са с две стъпки, неармирани. 

Бетоновите стени, по крайни оси с насадени колони, са с дебелина 60 и 40 см. Те 

са неармирани и със стоманобетонов пояс в горния си край на кота първа плоча. 

Ивични фундаменти са изпълнени и под тухлени стени в сутерена.  

                   Бетонът и стоманата, използвани в блок Б, са както материалите в блок 

А. 

                   Блок В: 

                   Блок В включва входната зона с топла връзка и физкултурен салон. 

Конструкцията на салона и топлата връзка са свързани и не са отделени с фуга. 
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                   Топлата връзка е едноетажна със стоманобетонна, скелетно-гредова 

конструкция. Покривната плоча е уребрена, стъпваща на обратни греди в напречна 

и надлъжна посока. Плочата е с отвор 500 см и конзолни части от двете страни по 

100 см. Плочата предава товара си на стоманени колони, изпълнени от стоманени 

тръби с диаметър Ф 200 мм. Стоманените колони са анкерирани в греди над 

инсталационните коридори. Под плочата на кота 0,00, по двете външни надлъжни 

стени са изпълнени инсталационни коридори с ширина 85 см и дълбочина около 

200 см, покрити със стоманобетонна плоча с дебелина 10 см. Стените на тези 

коридори са бетонни с дебелина 30 и 35 см, с армиран пояс в горния им край. 

Фундирането е на ивични основи под посочените стени. 

                   Физкултурният салон е с размери в план 23,46 / 9,76 м. Той е  с  

едноетажна,  стоманобетонна,  монолитна,  скелетно - гредова  
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конструкция. В зоната на съблекалните конструкцията е двуетажна, скелетно – 

гредова.  

                   Конструкцията на физкултурния салон се състои от стоманобетонни, 

напречни, едноетажни рамки с осов отвор 938 см, разположени през 460 см осово. 

Върху рамките е изпълнена покривна плоча. По контура на покрива има тухлен 

борд. Колоните на рамките са насадени на бетонна стена с дебелина 35 см. По 

контура на сградата, под пода на салона, са изпълнени инсталационни коридори с 

ширина 85 см и височина 200 см. Те са с монолитни стоманобетонни стени и плоча 

върху тях с дебелина 10 см. На пода на салона, извън инсталационните коридори, 

е изпълнена армирана бетонова настилка. Фундирането е извършено на ивични 

основи под бетонови стени. 

                    Използваният бетон за стоманобетонната конструкция е БМ 150, а за 

основи и сутеренни стени – БМ 100, 75 и 50 и стомана Ст. 0 (обла). 

                               

                    2.3.2. Носимоспособност на конструкцията:  

                    Конструкцията е проектирана и осигурявана за вертикални и 

хоризонтални натоварвания по изискванията на действалите за периода на 

проектиране  строителни норми: 

- „Правилник за основните методи при изчисляване на строителните 

конструкции и за натоварванията на сгради”– 1959 г.; 

-  „Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции”, 1957 г.; 

- „Правилник за проектиране и строеж на сгради в земетръсни райони”, 

1957 г.; 

-  „Правилник за изчисляване на зидани конструкции по гранични 

състояния”, 1955 г. 

                    Носимоспособността  на  конструкцията  е  определяна   на 

базата на нормативно полезно натоварване за помещения в училища - стаи от 200 

кг / м2 (2,00 kN / m2) с коефициент на натоварване 1,4, т.е. изчислително полезно 

натоварване от 280 кг/м2 (2,80 kN / m2). За коридори нормативното натоварване е 
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било 300 кг / м2 (3,00 kN / m2) с коефициент на натоварване 1,3, т.е. изчислителен 

полезен товар за коридори 390 кг / м2 (3,90 kN / m2). 

                    Нормативното натоварване за София от сняг е било 70 кг / м2 (0,70 kN / 

m2) с коефициент на натоварване 1,4, т.е. изчислителното натоварване от сняг е 98 

кг / м2 (0,98 kN / m2). 

                    Използваният  бетон  за  конструкцията  е с марка  БМ 150 с  Rпр = 6,5 

MPa. Бетонът за основи и сутеренни стени е БМ 100, 75 и 50, със съответна Rпр = 

4,40; 3,0 и 2,0 MPa. Използваната армировка е Ст.0 (обла) с изчислително 

съпротивление 2100 кг / см2 (210 MPa). 

                     

                     2.3.3. Еталонна носимоспособност по действащите норми: 

                     Понастоящем  осигуряването  носимоспособността на сградите се 

извършва съгласно: 

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

въздействията върху тях”, 2005 г. 

- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 

1987 г. 

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

експлоатационните нормативни натоварвания към настоящия момент се 

определят: за стаи в училища – 3,0 kN/m2, коефициент за претоварване γf = 1,3, т.е. 

изчислителен експлоатационен товар 3,9 kN/m2; за стълбища - 3,0 кN/м2, с 

коефициент за натоварване: γf = 1,3 , т.е. изчислителен експлоатационен товар – 

3,9 kN/m2. Сравнението показва, че конструкцията е изчислена за по – малък 

експлоатационен товар в стаите, от определения по действащите норми. 

Завишението на товара за плочите по настоящите норми е около 14% спрямо 

действалите норми към момента на проектиране. Товарът за коридори и стълбища 

е еднакъв. 

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

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

е завишено спрямо предишното изчислително натоварване от сняг. Влиянието на 
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завишението на натоварването от сняг по покривната конструкция е 12 % от 

общото  натоварване на плочата, което не оказва значително влияние върху 

носимоспособността на покривната конструкция.  

                    По отношение на якостните характеристики на бетона и стоманата: 

изчислителните им съпротивления, действали по време на проектирането на 

сградата и тези, в действащите понастоящем норми, са много близки по стойност: 

Използваният бетон БМ 150 се равнява приблизително на днешен бетон клас B 

12,5 , който е с призмена якост 7,5 MPa. 

     Сравнение   на   изчислителното   съпротивление   на 

армировката:  

          Ст.0 (Клас АI) : 

- изчислително съпротивление (1959 г.) – 210 MPa 

- изчислително съпротивление –действащи норми – 225 MPa 

      От   направените  сравнения  се  вижда,  че  увеличението 

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

може да се поеме от конструкцията и тя запазва своята носимоспособност за 

вертикални товари. 

                          

                     2.3.4. Сеизмична устойчивост:  

                     Сградата на 58 ОУ е проектирана през 1959 – 60 г. През този период е 

действал „Правилник за проектиране и строеж на сгради в земетръсни райони”, 

1957 г. Съгласно тези норми земетръсната интензивност на района на град София 

е VII степен със сеизмичен коефициент Kc = 0,025. Изчислителните сеизмични сили 

по нормите, действали към момента на проектиране, се определят по формула: 

                                               Sk = β.ηк.Kc.Qk , 

където: 

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

             ηк – коефициент на трептене, зависещ от формата на трептенето 

             Kc = 0,025 – сеизмичен коефициент за VII степен 

             Qk – натоварване, съсредоточено в точка „k” 
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                     За сградата  сеизмичните сили се определят: 

                                           Ek = 0,025. β. ηк.Qk 

                                           Ek = 0,025.  0,7/T.  ηк. Qk 

                                           Ek = 0,0175.  1/T.  ηк. Qk 

                    По действащата в момента  „Наредба № РД-02-20-2  от 27.01.2012 г., 

обектът попада в земетръсен район от IX степен със сеизмичен коефициент Kc = 

0,27. Сеизмичните сили се определят по формулата:  

                                            Eik =  ηiк.mk.Sa(Ti),  

където: ηiк – коефициент на разпределение на сеизмичното натоварване 

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

номер к 

                 Sa(T) – спектър на реагиране  

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

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

значимост II) 

                Kc – сеизмичен коефициент; за София: Kc = 0,27 (IX степен) 

                R – коефициент на реагиране на конструкцията при сеизмични 

въздействия в зависимост от нейната дуктилност; Съгласно таблица 3  монолитни 

скелетно – гредови конструкции, при които поемането на сеизмичните сили се 

извършва от тухлена зидария, обрамчена с колони, са с коефициент на реагиране 

R = 0,33. 

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

незатихващи трептения 

               g – земно ускорение 

                     Земетръсната сила се определя : 

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

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

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

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

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



 

24 

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

                    От сравнението на формулите се вижда, че завишението на 

сеизмичните сили е 83 % при сега действащите норми, спрямо тези от момента на 

проектиране. Видно е, че в действащите  норми са завишени значително 

изискванията за носимоспособност и устойчивост на сградите на сеизмично 

въздействие.  

                    Блокове А и Б са с корав стоманобетонов скелет, образуван от греди и 

колони. Така получените триетажни (пететажни) рамки, разположени в две 

перпендикулярни направления, създават пространствена конструкция,  участваща в 

поемането на земетръсни сили. Тухлената зидария с дебелина 25 и 38 см, 

изпълнена от плътни единични тухли, обрамчена със стоманобетонни греди (и 

пояси) и колони, също участва в поемането на хоризонтални сили, като тухлени 

шайби, обрамчени със стоманобетонов скелет. Трябва да се отбележи, че всички 

носещи елементи на конструкцията са в добро състояние – без деформации и 

пукнатини. Не са извършвани преустройства, свързани с промяна на масата на 

етажните нива.  Конструкцията на посочените блокове  има коравина срещу 

хоризонтални сили, но не може да поеме сеизмично натоварване с интензивност от 

IX степен, каквото е за района на гр. София по настоящите норми.  

                   Блок В с физкултурния салон има коравина за устойчивост при 

сеизмично натоварване. В напречна посока са осъществени едноетажни рамки от 

колони и греди с отвор 9,38 м. В зоната на съблекалните рамките са двуетажни. В 

надлъжна посока земетръсните усилия се поемат от тухлени шайби, обрамчени с 

колони. Топлата връзка е част от блок В и нейната конструкция е свързана с тази 

на салона. Необходимо е да се изпълнят вертикални, укрепващи, стоманени Х-

връзки между крайните колони на топлата връзка в напречна и надлъжна посока по 

конструктивен проект. 

                   Сградата на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, построена през 1960-61 г., има 

положителна оценка за сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2 от „Наредба 

№ РД -02 -20 -2 от януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони, тъй като строежът съответства на изискванията на 
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нормативните актове, действали към момента на въвеждане на строежа в 

експлоатация, в сградата не са правени промени, водещи до промяна на масите. 

Конструкцията на сградата е в добро състояние, със запазена носимоспособност. 

Сградата е неосигурена на земетръсни въздействия, тъй като е проектирана 

преди 1987 г, съгласно „Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на Наредба № 

РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. и няма необходимата коравина за поемане на 

сеизмични усилия от IX степен. 

                     

                    2.3.5. Дълготрайност на строежа: 

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

положения на проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията 

върху тях”, 2005 г., училищата са към четвърта категория (жилищни, обществени и 

производствени сгради) с проектен експлоатационен срок на конструкциите 50 

години. Сградата на 58 ОУ „Сергей Румянцев” е в експлоатация от 52 години. 

Елементите на конструкцията са в добро състояние, с изключение на посочените 

повреди в т. 3.4, 3.5 и 3.6. При поддържане на сградата в добро техническо 

състояние и извършване на ремонтните работи, посочени в т. 5, сградата би могла 

да се експлоатира и повече от проектния срок. 

 

                    3. Констатации от проучването и обследването: 

                      

                    3.1. Основи и инженерно-геоложки условия: 

                    Сградата е фундирана в равнинен терен. Хидро-геоложки доклад не е 

представен. 

                    По ограждащите бетонови стени в сутерена и по носещите елементи от 

конструкцията не се наблюдават пукнатини от неравномерни слягания на основите. 

                    В блоковете на училището в сутерена не се наблюдава влага по стени и 

под. В сутерена на блок А, в зоната до стълбището, се констатира наличие на вода.  

Същата се появява при запушване на канализационна шахта в сутерена. 

Необходим е ремонт на канализацията и шахтата в тази зона. 



 

26 

 

 



 

27 

 

                    По  югоизточната фасада на блок А и Б се забелязва хоризонтална 

пукнатина между първа плоча и тухления зид над нея. Дължи се на минимално 

слягане на ивичните основи под външните бетонови стени. Дължи се на проникване 

на вода до основите, поради отсъствие на тротоарни настилки в тази зона. 

                    Основите на отделните блокове са в добро състояние със запазена 

носимоспособност, без слягане на земната основа. 

                      

                     3.2. Тротоари и отводняване около сградата: 

                     Около сградата са изпълнени тротоарни и асфалтови настилки. При 

блок А и Б от северозапад и югоизток не са изпълнени тротоарни настилки. 

Необходимо е изпълнението на посочените настилки до сградата и недопускане на 

проникване на вода до сутеренни стени и основи. 

 

                      3.3. Подови конструкции: 
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                      По полетата и гредите на плочите на блокове А, Б и В не се 

забелязват деформации и пукнатини. Сградата е проектирана при спазване на 

нормите и е изпълнявана с добро качество на строителните работи.  

                      По таванската плоча над трети етаж в триетажната част на училището 

се наблюдават следи от теч. Дължат се на проникване на вода през покривните 

изолации, поради амортизация на същите или некачественото им изпълнение.  

                      В санитарните възли се наблюдава теч от канализационни тръби по 

плочите. Наложителен е ремонт на канализацията в тези зони. В плочата над 

санитарни възли, в съседство с външна стена има наличие на мухъл. Дължи са на 

отсъствие на топлоизолация по външна стена и конденз по нея. 
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                      В плочата над четвърти етаж в блок Б има наличие на влага и опадала 

мазилка, вследствие на теч от терасата, намираща се в пети етаж над тези 

помещения. Терасата е частично остъклена, но е необходимо да се изпълнят 

качествени топло и хидроизолации по пода на терасите в пети етаж.  

                      Пукнатините, които се забелязват в пода и стените на коридора на 

учебната част, се намират на мястото на фугата между блок А и Б, също между 

блок Б и В. Фугата е покрита с мазилка и мозайка. Тя трябва да се обработи с 

подходящи еластични материали.  

                      В сутерена при някои греди и полета от плочата се наблюдава оголена 

армировка без бетоново покритие, също и разслоен бетон. Дължи се на изпълнение 

на бетоновите работи без вибриране и нефиксиране на армировката в проектно 

положение. Необходимо е саниране на зоните с оголена армировка. 
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                      Подовите конструкции в отделните блокове са в добро състояние и 

със запазена носимоспособност.                         

                

                      3.4. Покривна конструкция: 

                      При блокове А и Б в триетажната зона се наблюдава на много места 

теч по таванска плоча, дължащ се на теч от покрива, поради некачествени 

покривни изолации. Тухленият борд по контура на блок А и Б трябва да се укрепи и 

възстанови, тъй като е с обрушени и опадали тухли. 

                      При блок Б в пети етаж има множество течове от покрива. Наличието 

на перголата от югоизток е осигурявало мокрене на стени и тераса. Покриването на 

перголата с трапецовидна ЛТ-ламарина е решило частично въпроса, като на места 

има все още течове. Конзолните греди над терасата са с напукана мазилка. 

Надлъжната греда, разположена в края на конзолните греди е с пукнатини от 

многократно мокрене и замръзване. Плочата над терасата от северозапад и 

североизток е със следи от множество течове и опадала мазилка. Гредите са с 
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пукнатини. Необходимо е челната и конзолните греди да се санират, а също да се 

осигури леко, постоянно покритие на перголата по конструктивен проект, 

недопускане на мокрене на конзолните греди и корозиране на армировката в тях. 

Необходим е основен ремонт на покривни изолации над петия етаж. Терасата над 

четвърти етаж се нуждае от изпълнение на топло и хидроизолации. Тухленият 

парапет при тераса в пети етаж е с опадала мазилка от многогодишно мокрене. 

Зидарията на парапета трябва да се укрепи. 
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                   При физкултурния салон се наблюдава овлажняване и мухъл по 

покривна плоча и външни тухлени стени от теч от покрива. Необходимо е 

качествено изпълнение на покривните изолации. Наблюдава се хоризонтална 

пукнатина между тухления борд и конструкцията по късите страни на фузкултурния 

салон. Тухленият борд по дългите страни е с опадала мазилка и пукнатини. 

Посочените бордове е необходимо да се укрепят. Олуците при топлата връзка са с 

изкривявания и директно изливане на водата. Същите трябва да се ремонтират. 
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                      3.5. Колони и фуги: 

                      При огледа не бяха установени пукнатини и деформации по колоните. 
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                      Изключение правят следните колони : При някои външни колони на 

блок А и Б се наблюдава напукване на бетона, обрушване и оголване на 

армировката в зоната около плоча над сутерена. Необходимо е почистване на 

оголената армировка от корозия и възстановяване на бетоновото сечение. 

Необходимо е саниране на колоните с пукнатини около кота 0,00. 

                      Пукнатините в стени в коридора на учебната част и във входното 

фоайе са на местата на фугата между блоковете А и Б в триетажната част и между 

блок Б и топлата връзка. Пукнатините са между колоните на съседни блокове. 

Фугите са запълнени с мазилка и е необходимо да се обработят с подходящи 

еластични материали, които позволяват преместване на конструкциите без 

разрушаване на мазилки и покрития.  
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                      3.6. Тухлени стени: 

                      Тухлените стени в сградата са с дебелина 25 см и 38 см, изпълнени от 

единични плътни тухли. Повечето стени са неносещи за вертикален товар. Носещи 

за вертикален товар са вътрешните стени между класни стаи с дебелина 25 см и 

някои външни стени с дебелина 38 см, с изпълнени стоманобетонни пояси върху 

тях. Стените с дебелина 25 см и 38 см участват в поемането на земетръсни усилия, 

като тухлени шайби, обрамчени със стоманобетонов скелет.  

                      Пукнатини в тухлени стени не се забелязват. Помещенията в 

училището са ремонтирани и не се забелязват пукнатини и деформации в 

тухлените стени.  
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                      Хоризонтална пукнатина има във външен тухлен зид в пети етаж в 

блок Б. Дължи се на провисване на греди от плоча над четвърти етаж.  

                      По фасадите на блок А и Б се наблюдават големи зони с опадала 

мазилка. На тези места тухлените стени са мокри, обрушени и с частично опадали 

тухли. В тези зони се мокрят стоманобетонни плочи, греди и колони. Посочените 

дефекти се дължат на мокрене на фасадите от прекъснати и неремонтирани 

водосточни тръби. Наложително е саниране на тухлените зидарии в посочените 

зони, възстановяване на мазилките и задължителен ремонт на водосточни тръби. 
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                      Влага и мухъл са наблюдава по външни стени във физкултурен салон 

и съблекални, описани към т. 3.4. Дължат се на теч от покрива и отсъствието на 

топлоизолации по външни стени.  

 

                      3.7. Определяне вероятната якост на натиск на бетона: 

                     Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено 

по безразрушителен метод върху достъпни и случайно избрани конструктивни 

елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Шмидт” в съответствие с 

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

съответствие с БДС 9673-84. 

                    Вероятната якост на натиск на бетона на подовата конструкция (плочи и 

греди) удовлетворява клас по якост на натиск В12,5.  

 

                     3.8. Подпорни стени :   

                      

                     Подпорните стени, осигуряващи достъп до сутерена отвън, са с 

вертикални пукнатини. Външните стъпала, при тези стени, са напукани и обрушени. 

Посочените стени и стъпала се нуждаят от саниране. 

                     Подпорните стени откъм улицата са с пукнатини над 5 мм и наклонени. 

Стъпалата в тази зона са обрушени. Стените, ограждащи тревната площ до салона 

на кота 0,00 от югозапад са напукани, силно наклонени и паднали. Посочените 

стени със силно напукване и накланяне трябва да се изпълнят наново.  
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                     3.9. Ограда: 

                      

                     Оградата на парцела е изпълнена със стоманобетонова стена и 

стоманени колони от тръби над нея. Между колоните са монтирани пана от мрежа. 

Стоманените тръби и мрежа са корозирали, а някои пана са изкривени. От 

северозапад има участъци от оградата, изпълнени не с бетонова стена, а с тухлена 

зидария, която е обрушена и с опадали тухли от мокрене. В тази зона има участъци 

без мрежа. Необходимо е изпълнение на тухлените участъци от оградата със 

стоманобетонна стена и възстановяване на мрежите; почистване от ръжда и 

нанасяне на антикорозионно покритие по металните части на оградата. 
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                    4.0. Основни изводи и заключение за състоянието на носещата 

конструкция: 

                    Носещата триетажна и пететажна конструкция със сутерен на блокове 

А и Б е със скелетно-гредова система, монолитно изградена. Подовите конструкции 

в етажите са ребрести, стоманобетонни плочи с ребра в една или две посоки, 

изпълнени монолитно. Те предават товара си на стоманобетонни греди и пояси. 

Покривните конструкции са изпълнени от монтажни стоманобетонни плочки с 

дебелина 6-8 см, монтирани върху обратни греди от таванската плоча. Плочата над 

сутерена е с гредова конструкция. Колоните са стоманобетонни, монолитни. 

Тухлените стени са носещи само по вътрешни оси между класни стаи и някои 

външни стени. Фундирането е на единични и ивични фундаменти. Сеизмичните 

натоварвания се поемат от тухлени шайби, обрамчени със стоманобетонов скелет, 

изпълнени от единични плътни тухли. Конструкцията е в добро състояние, като 

предпоставки за това са качественото проектиране на сградата и доброто 

изпълнение. Конструкцията е със запазена носимоспособност за вертикални 

експлоатационни натоварвания и може да се използва по предназначение при 

качествена поддръжка.  
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                    Блок В е едноетажен с физкултурен салон и топла връзка. Салонът е 

със скелетна стоманобетонна конструкция, състояща се от напречни 

стоманобетонни рамки, със запазена носимоспособност за вертикални 

натоварвания. За сеизмични натоварвания блокът има коравина, като усилията от 

хоризонтални товари се поемат от стоманобетонни рамки в напречна посока и 

тухлени шайби в надлъжна посока, обрамчени с колони. Конструкцията на топлата 

връзка е свързана в един блок с тази на салона. Тя се състои от покривна, 

стоманобетонна, ребреста плоча, стъпваща на стоманени колони от тръби. 

Необходимо е изпълнението на вертикални, стоманени Х-връзки между крайни 

колони на топлата връзка в напречна и надлъжна посока. 

                    Носещата конструкция на блокове на училището е със запазена 

носимоспособност и в добро състояние. Сградата на училището е построена през 

1960-61 г. и отговаря на нормите към момента на въвеждане в експлоатация. 

                    На базата на проведените огледи, направените замервания и 

изчислителни проверки може да се направи следното: 

                      

                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

                     Обследваната сграда на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, ул. 

„Железопътна” № 65, район „Сердика”, гр. София, във връзка със 

съставянето на технически паспорт на същата сграда, се намира в добро 

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

ЗУТ. Сградата е със запазена носимоспособност за вертикални натоварвания. 

Тя притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при 

полагане на необходимите грижи по време на експлоатация. Да не се 

извършват строителни дейности, нарушаващи конструктивните елементи. 

Сградата е  неосигурена на сеизмични въздействия, тъй като е проектирана и 

изградена преди 1987 г, съгласно „Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на 

Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. и няма необходимата коравина за 

устойчивост при земетръсни натоварвания от IX степен.  При бъдещи 
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преустройства и реконструкции е небходимо сградата да се приведе в 

съответствие на изискванията на Чл.5 от същата наредба. 

 

                     5. Предложения на мерки за поддържане и осигуряване на 

строежа: 

                          5.1. Саниране на конзолни греди и челна греда при покрива над 

пети етаж – блок Б. Осъществяване на леко покритие на перголата по 

конструктивен проект. 

                          5.2. Ремонт на колони с пукнатини, обрушване и оголване на 

армировката при кота 0,00 по фасади – почистване на армировката от корозия и 

възстановяване на бетоновото сечение на колоните – блок А и Б. 

                         5.3. Изпълнение на вертикални, стоманени Х-връзки между крайни 

стоманени колони на топла връзка в надлъжна и напречна посока. 

                         5.4. Ремонт и саниране на мокрени тухлени стени по фасади с 

обрушени и опадали тухли – блок А и Б. 

                         5.5. Укрепване на тухлен парапет при тераса в пети етаж в блок Б. 

                         5.6. Укрепване на тухлен борд по контура на покрива по всички 

блокове. 

                         5.7. Ремонт на прекъснати водосточни тръби по фасади – блок А и Б. 

Ремонт на олуци при топла връзка. 

                         5.8. Ремонт на покривни изолации на блок А, Б и В. 

                         5.9. Изпълнение на топло и хидроизолации по тераса в пети етаж – 

блок Б. 

                         5.10. Ремонт на канализационни тръби при санитарни възли. 

                         5.11. Изпълнение на нови тротоарни настилки до блокове А и Б, 

където липсват такива. 

                         5.12. Ремонт на канализационна шахта в сутерена на блок А (в 

югозападен край на блок А). 

                         5.13. Саниране на оголена армировка в плоча над сутерена и 

осъществяване на бетоново покритие. 
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                         5.14. Ремонт на фугите между блоковете и обработката им с 

подходящи еластични материали. 

                         5.15. Изпълнение на нови подпорни стени към улицата, в 

участъците, където съществуващите стени са напукани и наклонени. Изпълнение 

на нови стени при озеленяване до физкултурен салон от североизток. Саниране на 

подпорни стени и външни стъпала при външни входове към сутерена. 

                         5.16. Изпълнение на тухлените участъци от оградата със 

стоманобетонни стени. Изпълнение на нови пана с мрежа от оградата, където 

липсват такива. Почистване от ръжда и нанасяне на антикорозионно покритие по 

стоманените части на оградата.  

  

                    Всички ремонтно-възстановителни работи да се извършват по 

одобрени проекти. 

                    Отстраняването на описаните повреди води до подобряване на 

експлоатационните условия в сградата и по – голяма надеждност на носещата 

конструкция. 

                    При бъдещи реконструкции сградата е необходимо да се укрепи за 

устойчивост при сеизмични натоварвания от IX степен, за да отговаря изцяло 

на действащите към момента нормативни документи и да подобри своята 

надеждност и сигурност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


