
Приложение 7: 

Списък на рисковите сгради с препоръка за 

принудително събаряне 

 
1. Сграда 39459.15.560.1 – стая за свиждане, рискова група „ІІІ“ – за събаряне/реконструкция 

2. Сграда 39459.15.560.2 – караулно, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

3. Сграда 39459.15.560.3 – щаб, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

4. Сграда 39459.15.560.4 – първо спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

5. Сграда 39459.15.560.5 – второ спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

6. Сграда 39459.15.560.6 – кухненски блок, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

7. Сграда 39459.15.560.7 – склад, рискова група „ІІІ“/ „ІІ“(за пристройката) –  за събаряне   

8. Сграда 39459.15.560.8 – дежурни разчети, рискова група „І“ – за събаряне 

9. Сграда 39459.15.560.9 – старо спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

10. Сграда 39459.15.560.10 – гараж, рискова група „ІІ“ –  за събаряне 

11. Сграда 39459.15.560.11 – гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

12. Сграда 39459.15.560.12 – укритие РРЦ, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

13. Сграда 39459.15.560.13 – трафопост 

14. Сграда 39459.15.560.14 – водоем, рискова група „ІV“ – за събаряне/реконструкция 

15. Сграда 39459.15.560.15 – склад, рискова група „ІІІ“ – за събаряне 

16. Сграда 39459.15.560.16 – складове, двует., рискова група „ІІ“ –  за събаряне 

17. Сграда 39459.15.560.17 – АВ склад, рискова група „ІV“ – за събаряне/реконструкция 

18. Сграда 39459.15.560.18 – кабинети, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

19. Сграда 39459.15.560.19 – укритие РЛС, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

20. Сграда 39459.15.560.20 – ГСМ, рискова група „ІІ“ – за събаряне,  

21. Сграда 39459.15.560.21 – склад ОМ, рискова група „ІІІ“ – за събаряне 

22. Сграда 39459.15.560.22 – склад РЛИ, рискова група „ІІІ“ – за събаряне 

23. Сграда 39459.15.560.23 – тоалетни, рискова група „ІІІ“ – за събаряне 

24. Сграда 39459.15.560.24 – тоалетни, рискова група „І“ – за събаряне 

25. Сгради 39459.15.560.25 – свинарник, рискова група „І“ – за събаряне 

26. Сграда 39459.15.560.26 – свинарник, рискова група „І“ – за събаряне 

27. Сграда 39459.15.560.27 – свинарник, рискова група „І“ – за събаряне 

28. Сграда 39459.15.560.28 – склад и тоалетни, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

29. Сграда 39459.15.560.29 – склад и тоалетни, рискова група „І“ – за събаряне 

30. Сграда 39459.15.560.30 – тоалетни към стая за свиждане, рискова група „І“ – за събаряне 

31. Сграда 39459.15.560.31 – подземен гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне 

Забележки: 

Рискова група „І“ – сгради с много голям риск от самосрутване при кратковременно 

пребиваване на хора в тях: сгради с частично или напълно разрушени главни 

конструкции, с пропаднали покриви и тавани, с наклонени, напукани, полуразрушени 

носещи каменни и тухлени стени, с паянтови покриви от подръчни материали, с дървени 

покривни  конструкции без таванска стоманобетонна плоча, без стоманобетонни пояси 

и колони.   

Рискова група „ІІ“ – сгради с голям риск от самосрутване при кратковременно 

пребиваване на хора в тях: сгради с компрометирани главни конструкции – с видими 



пукнатини и деформации, с обрушено бетонно покритие и с разкрита корозирала 

армировка, с дълбоко изветрели и обрушени бетони елементи с критично намалени 

сечения, с носещи тухлени стени с изветрели и разрушени тухли и свързващи разтвори. 

Рискова група „ІІІ“ – сгради с умерен риск от самосрутване при кратковременно 

пребиваване на хора в тях: сгради с незначителни видими дефекти, но с видими налични 

въздействия, условия и предпоставки, водещи до компрометиране на главните 

конструкции. В тези сгради е възможно да има скрити дефекти на конструкциите, които 

да предизвикат внезапно локално или верижно разрушаване, особено при сеизмични 

въздействия. Времето за проява на разрушаването може да не е достатъчно за 

напускането на сградата от случайно или служебно пребиваващи хора. 

Рискова група „ІV“ – сгради без риск от самосрутване при кратковременно пребиваване 

на хора в тях: сгради без видими дефекти на главните стоманобетонни конструкции и 

носещите тухлени зидарии, за които може да се предполага, че дори и при сеизмично 

въздействие присъстващите случайно или служебно хора ще имат време да излязат 

навън.  

     Всички обследвани сгради не съответстват на действащите към 2015 г. Наредби, 

Норми и Правилници за проектиране и изграждане на сгради и съоръжения, не са годни 

за експлоатация и представляват рискова среда за преминаващи край тях и влизащи в тях 

хора!  

     Достъпът в близост до сгради от  Рискова група „І“  и Рискова група „ІІ“ трябва да 

бъде физически ограничен (поне на 3 м от фасадите). На видими места до тях трябва да 

се поставят табели, информиращи за опасност за живота от падащи тела и срутване  и 

забраняващи доближаването и влизането в сградите! 

   Сградите от Рискова група „ІІІ“ трябва да са затворени и трябва да се обозначат с 

табели, информиращи за опасност за живота от падащи тела и срутване и забраняващи 

влизането в тях! 

   Сградите от Рискова група „ІV“ трябва да са затворени и в тях не трябва да се допуска 

продължително присъствие на хора. 
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