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І. ОБЩА ЧАСТ 

   1.Обща информация 

     Настоящата техническа експертиза касае обследване и оценка на състоянието на 29 

съществуващи сгради, находящи се в с. Кранево, местност „Калето“, община Балчик, 

област Добрич, с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. Възложител на експертизата е ДПП „Златни пясъци“, 

а възлагането е във връзка с изпълнението на проект „ИД – ПП  Изпълнение на дейности 

за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“.  

     Понастоящем възложителят не разполага и не можа да предостави за нуждите на 

техническата експертиза проектната документация на сградите. В хода на извършване на 

експертизата за информация бяха предоставени: специализирана карта и кратко 

описание на сградите – извадка от протокол за предаване на недвижим имот.  

     Обследваните  сгради са разположени върху платовидна територия, формирана от 

миоценски морски и бракични седименти, с надморска височина около 220-250 м, на 

обща площ около 350 дка. Те представляват изоставени, неподдържани и с видими 

разрушения сгради със специално предназначение (военни обекти), които са изведени от 

експлоатоция през 2002 г. Сградите се саморазрушават безконтролно и са опасни за 

преминаващи край тях и влизащи в тях хора.  

     Източната част на платото е терасовидна и сградите са разположени на две основни 

нива – на най-високата част на платото и на тясна, издължена и ориентирана в посока 

север-юг тераса на около 20-30 м под него, до които има самостоятелни пътни връзки. 

Между двете нива има пешеходни алейни връзки, които на места са разрушени и опасни 

за преминаване. На междинно ниво между терасите е разположена една сграда 

(39459.15.560.8), до която няма пътна връзка.  Североизточните и източните скатове на 

платото и на по-ниската тераса на места са скалисти и стръмни, до отвесни. Тези места 

са опасни както поради риска от свличане на скални материали, така и от риска от 

хлъзгане и падане на хора, движещи се в близост до плътно залесените скални ръбове, 

поради което следва да бъдат надеждно обозначени с табели и маркирани с 

ограничителни ленти или леки огради. 

        

2. Цел, задачи и обхват на техническата експертиза 

    Съгласно техническото задание (Приложение 1), техническата експертиза има 

следните цели, обхват и задачи:   

ЦЕЛ:  

        1. – обследване на сградите и изготвяне на конструктивна експертиза, която да 

определи и оцени състоянието на главните и второстепенните конструкции на всяка една 

от тях и рисковете от съхраняването на сградите в настоящия им вид;                             

        2. – определяне на количествата на строителните материали, които ще се формират 

при събаряне на сградите. 

ОБХВАТ:   
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1. – експертизата следва да обхване всички 29 сгради, посочени в приложения към 

скицата списък, като реда и кода на описване трябва да следва техните 

кадастрални идентификационни номера.  

2. – за всички сгради да се изготвят и приложат към текстовата част на 

документацията чертежи (заснемане) и фотоматериали, изясняващи достатъчно 

ясно обемо-пространствените им характеристики и главните конструкци.  

ЗАДАЧИ:  

        1. – да се извърши: диференцирана за всяка сграда и съоръжение оценка на 

състоянието на главната и второстепенната конструкция, оценка на състоянието на 

сградата и съоръжението като цяло, оценка на рисковете от запазването на сградата и 

съоръжението в констатираното състояние;  

       2. – да се набележат препоръки за тяхното запазване или разрушаване, според 

резултатите от експертизата;  

       3. – на база на реално установените площи и размери на сградите да се определят 

приблизителните количества на строителните материали (стоманобетонни и бетонни 

конструкции, метални конструкции, тухлени и каменни зидарии и др.) при събаряне на 

сградите. 

 

3. Методика и основни дейности 

     При изпълнението на техническата експертиза се прилагат следните методи: визуално 

наблюдение на сградите, конструкциите и основните използвани материали; измерване 

и изчертаване на сградите и главните конструкции (заснемане); екпериментално 

безразрушително установяване на якостните характеристики на използваните бетони 

(ако се прецени, че е необходимо за конкретни конструкции и сгради, според 

перспективата за тяхното бъдеще – използване или разрушаване); сравнително 

определяне на якостните характеристики на стоманата според вида на сечението – 

гладка, релефна, профилна горещовалцована или студено огъната; систематизиране и 

анализ на установената информация – определяне на строителните системи, 

конструктивните системи и схеми, категоризиране на дефектите и причините за 

възникването им и др., категоризиране на сградите според установеното състояние на 

главните конструкции и  риска от саморазрушаване; статически изчисления – сеизмично 

изследване за ограничен брой сгради (1-3, съгласувано с възложителя), за които се 

прецени, че имат перспектива за бъдещо използване. 

    В съответствие със зададените цели, обхват и задачи, техническата експертиза 

включва няколко работни етапа: 1 – конструктивно заснемане и обследване на сградите 

и конструкциите; 2 – констативна част; 3 – конструктивна оценка на състоянието на 

конструкциите и сградите и статически изчисления на земетръс за някои сгради; 4 – 

оценка на риска, според състоянието на конструкциите и сградите; 5 – препоръки и мерки 

за временно обезопасяване и принудително разрушаване на сградите, представляващи 

риск за преминаващи край тях и влизащи в тях хора; 6 – приблизително определяне на 

количествата на основните строителни материали при разрушаване на сградите според 

реалните размери на сградите и конструкциите. 
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     Конструктивното заснемане и обследване  включва визуално наблюдение, 

фотографиране, измерване, описване и изчертаване на сградите и конструкциите, 

локализиране и диференциране на дефектите, определяне на състоянието и състава на 

бетоните, на бетонните покрития на армировката, на вида, разположението и 

състоянието на армировката, разрушително определяне състоянието на бетона и 

разтворите на тухлените зидарии чрез удари, стъргане и драскане на определени места 

със стоманени чук, шила и длета и експериментално безразрушително определяне на 

якостта на бетона чрез склерометър, извършено от лицензирана лаборатория, 

резултатите от което са представени в Приложение 9.  

      Измерването на сградите и конструкциите е извършено от двама души с рулетки с 

дължина 20 м, 10 м и 5 м. За сградите са извършени независими хоризонтални 

измервания по фасадите, по вътрешните разпределения на помещенията и по отворите и 

простенките и вертикални измервания по фасадите от цокъла до стрехите и през отворите 

и вътрешно – от пода до таванските конструкции. Установените натрупани грешки от 

различните дебелини на мазилките при хоризонталните измервания са разпределени 

равномерно по помещенията, като за меродавни са приети външните размери на 

сградите, които следва да кореспондират с определените в предоставената документация 

площи на сградите. Стоманобетонните конструкции са измерени на няколко места по 

дължината, ширината и височината им, като за меродавни са приети средните им 

размери. Чертежите на заснетите сгради са в М 1:100, съдържат ситуация, разпределение, 

характерни разрези и детайли и части от фасадите. Приложени са в Приложение 4. 

 

    Констативната част включва изясняване и описване на вида и състоянието на 

носещата конструкция на сградите: конструктивните системи и схеми, връзката между 

проектните и действителните конструктивни схеми, главните и второстепенните 

конструкции, основните конструктивни системи и елементи поемащи вертикалните и 

хоризонталните натоварвания, връзките между конструктивните елементи, наличието на 

дефекти, състоянието на бетона, бетонното покритие, армировката, тухлените зидарии, 

каменните зидарии, основите, подпорните стени, стоманените конструкции, покривните 

покрития и др. части на сградата, имащи отношение към състоянието на конструкциите. 

Основните дефекти на конструкциите на всяка сграда са фотографирани и приложени 

към документацията в Приложение 5. 

     Конструктивната оценка изяснява: 1 –  връзката между проектното, изпълненото и 

действителното състояние на конструкциите и действащата към момента на 

изграждането им и към днешна дата нормативна база; 2 – действителното състояние на 

главните конструкции и сградите и рисковете от саморазрушаване на конструкциите и 

части от сградите, според установените дефекти. Всички конструкции, за които има поне 

една от изброените констатации са приети за рискови: имат видими дефекти – 

разрушен, обрушен, изветрял бетон, разкрита и кородирала армировка, пукнатини, 

деформации и др.; не съответстват на проектните им технически характеристики; не 

съответстват на предполагаемото им състояние към момента на изграждане и не 

съответстват на настоящите норми за проектиране на сгради и конструкции; 3 – 

изясняване на причините за влошаване на състоянието и компрометирането на 

конструкциите и сградите.  
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     В тази част са включени и статически изчисления  на няколко сгради - 

№№:39459.15.560.11; 39459.15.560.16; 39459.15.560. 22.  С цел оценка на поведението на 

носещата конструкция и установяване на причините за проявилите се дефекти е изготвен 

изчислителен модел. Изчислението е извършено с програмния продукт  “TOWER  3D 

MODEL BUILDER 6.0 [1420] PROFESSIONAL”. Резултати от изследванията са дадени в 

Приложение 6, като основните изводи от анализа на извършените статически изчисления 

са: в сградите липсват достатъчно ефективни конструктивни системи за поемане на 

сеизмичните въздействия и конструкциите и сградите не са сеизмично осигурени по 

сега действащите в България нормативни документи. Статическите изчисления са 

представени в Приложение 6. 

 

     Оценката на риска се изразява в категоризиране на всяка сграда според степента на 

риска от частично или пълно саморазрушаване, съобразно действителното й състояние 

като цяло и състоянието на главните й конструкции. Тъй като към днешна дата няма 

разработена нормативна и на практика не се прилага каквато и да е препоръчителна 

система за оценка на риска от саморазрушаване на сгради с увредени главни и 

второстепенни конструкции и на други части от сградите, за нуждите на техническата 

експертиза е прието обследваните сгради да бъдат диференцирани в четири рискови 

групи, които са описани в следващия раздел на тази част. Рисковата група в която попада 

всяка сграда е посочена при индивидуалното й описание и в Приложение 7. 

     Препоръките и мерките касаят необходимостта от обозначаване с табели  и 

маркиране с ограничителни ленти на рисковите зони на всяка сграда, ограничаване на 

достъпа до тях и принудително събаряне. Препоръките за принудително събаряне са 

посочени при индивидуалното описание на сградите и в Приложение 7. 

     Определянето на количествата на основните строителни материали при 

разрушаване на сградите е извършено на база установените реални размери на сградите, 

на стоманобетоновите и бетоновите конструкции, на носещите и разпределителните 

зидарии. Определени са приблизителните количества на бетона в монолитни и сглобяеми 

конструкции, на тухлените зидарии, на каменните зидарии, на стоманените конструкции 

и на някои други специфични материали, някои от които попадат под специален режим 

при управление на строителните отпадъци (азбестоциментови плоскости – етернит). 

Обобщените количества на материалите за всяка сграда са посочени в Приложение 8. 

Количествата посочени в таблицата съответстват на геометричните размери на 

елементите на сградите и може да се очаква, че при тяхното разрушаване деструкциите 

ще увеличат обема си до 15-25%.  

     Резултатите от изпълнението на отделните етапи на експертизата са посочени в 

синтезиран вид за всяка сграда и са обобщени в заключението.  

4. Категоризиране на сградите според риска от самосрутване и опасността за 

живота и здравето на преминаващи край тях и влизащи в тях хора 

ОСНОВНИ РИСКОВИ ГРУПИ:   

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

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

конструкции, с пропаднали покриви и тавани, с наклонени, напукани, полуразрушени 
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носещи каменни и тухлени стени, с паянтови покриви, изпълнени от подръчни 

материали, с дървени покривни  конструкции без таванска стоманобетонова плоча ...   

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

пребиваване на хора в тях и около 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 бетонни 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 и около тях: сгради с незначителни видими дефекти, но с 

видими налични дълготрайни 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 поява и реализиране 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: сгради без видими дефекти на главните стоманобетонови 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 в сегашния си вид и представляват рискова среда за преминаващи край 

тях и влизащи в тях хора!  

     Препоръките и мерките за временно обезопасяване и принудително разрушаване на 

сградите са свързани с рисковата група, в която попада всяка сграда. 

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

бъде физически ограничен (на минимално разстояние от фасадите равно на височината 

на фасадите + 1 м ). На видими места до тях трябва да се поставят табели, информиращи 

за опасност за живота от падащи материали 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 материали 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. 

     Препоръчва се:  

       1). сградите от Рискова група „І“,  Рискова група „ІІ“  и Рискова група „ІІІ“  да 

се разрушат принудително, като  разрушаването се извърши и ръководи от 

технически компетентни лица  по предварително изработен от компетентно лице проект 
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за разрушаване, съгласуван от отговорни лица, представители на Възложителя и 

Изпълнителя;  

      2). Сградите от Рискова група „ІV“ може да се разрушат принудително, ако не 

съответстват на бъдещите инвестиционни намерения на собственика, да се 

реконструират в съответствие с действащите норми и правилници или да се използват за 

складове с краткотраен достъп, без допускане на постоянно човешко присъствие.  

       Групата в която попада всяка сграда е посочена при индивидуалното описание на 

сградите и в представения в Приложение 7 обобщаващ списък. 

!!ЗАБЕЛЕЖКА: На територията, на която са разположени обследваните сгради се 

намират изцяло засипани със земни маси подземни съоръжения, свързани с мрежа от 

тунели, пресичащи съществуващите пътни и алейни настилки. Те не са предмет на 

настоящата техническа експертиза, но тъй като на места са частично разкрити в резултат 

от самосрутване на техните стоманобетонови покрития, трябва да се отбележи, че 

представляват съществен риск за движещи се по алеите, до алеите и в гората хора, 

МПС и строителна техника! От това, което се установява визуално, срутванията се 

дължат на дълбокото изветряне на покриващите тунелите сглобяеми стоманобетонови 

плочи, които очевидно са от ниска марка бетон, и като следствие – разкриване и 

корозиране на армировката и разрушаване на изтънелите бетонови сечения. Може да се 

допусне, че по цялата дължина на тунелите ситуацията е подобна. Поради това е  

необходимо да се предприемат подходящи мерки за тяхното маркиране и обезопасяване. 

Същото се отнася и за останалите подземни съоръжения!! 

     Задължението за изпълнение на мерките за временно обезопасяване на сградите и 

прилежащата им територия и за принудително събаряне на рисковите сгради е на 

собственика на сградите и на отговорните лица, изпълняващи дейности по тяхното 

разрушаване.     

   5. Обобщени данни за сградите 

           5.1 Списък от сгради, размери и площи 

       В хода на изпълнението на техническата експертиза се установиха известни различия 

между площите на сградите, описани в списъка към кадастралната скица (Приложение 

2) и действителните им застроени площи. Тези различия се дължат преди всичко на 

площите на пристройки към някои от основните сгради, които са изчислени и добавени 

към застроената и разгъната застроена площ. В една от сградите (39459.15.560.10) се 

установи наличието на  второ, монолитно изпълнено експлоатационно ниво. 

Незавършената масивна сграда 39459.15.560.21, която липсва в списъка към скицата, 

също е обследвана и добавена към крайния списък от сгради. Сграда 39459.15.560.13 – 

трафопост, която не е собственост на възложителя, не е включена в обследването. 

Документираните и реално установените застроени площи и разгънатите застроени 

площи са посочени за всяка сграда и са обобщени и представени в Приложение 8. 

  Техническата експертиза обхваща 30 сгради с обща ЗП = 4431 м2 и обща РЗП = 4856 м2  

           5.2 Основни видове сгради и конструкции 
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      По-голямата част от сградите са едноетажни, невкопани и без подземни 

експлоатационни нива. Изградени са направо върху терена, като подовите настилки са 

на около 0,15-0,3 м от него. Сградите-укрития (№№ 39459.15.560.12;  39459.15.560.19, 

39459.15.560.31) и водоема (39459.15.560.14) са изцяло вкопани и частично засипани с 

тънък слой земни маси. Една от сградите е двуетажна (39459.15.560.16), но без покривна 

стоманобетонова плоча на второто ниво, а в една от едноетажните сгради е изградено 

второ експлоатационно ниво (39459.15.560.10). Строителството е извършено  на няколко 

етапа: 1961/62 г. – основно застрояване, 15 сгради, над 80 % от обема на всички СМР; 

1970/75 г. – 4 сгради, около 7 % от обема СМР; 1980/85 – 9 сгради, около 10 % от обема 

СМР и през 1988 г – 1 сграда, около 3% от обема на СМР.  

      От гледна точка на периодите на изграждане, може да се обобщи, че само построената 

през 1988 г. сграда с метална конструкция и леки фасадни топлоизолационни панели  - 

39459.15.560.22, е проектирана и изпълнена по норми и правилници влезли в сила през 

1987/88 г. (Норми за проектиране на: стоманени конструкции – 1987 г., на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони – 1987 г., бетонни и стоманобетонни конструкции – 

1988 г.), които са сравнително близки до съвременните. Всички останали сгради са 

проектирани и израдени по норми и правилници разработени и валидни в края на 50-те 

и началото на 60-те години (Технически условия за проектиране и изпълнение на 

строителството от 1966 г. – обобщава нормативни документи от 1959-1965 г.) 

     Според начина на изграждане и използваните различни строителни системи може да 

се разграничат следните типове сгради: масивни безскелетни сгради с изцяло монолитно 

изпълнение – стоманобетонни плочи, пояси и носещи тухлени зидарии без колони; 

масивни безскелетни сгради със сглобяеми панелни покривни, стъпващи на 

стоманобетонни пояси и носещи тухлени зидарии или бетонни стени без колони; 

масивни скелетни сгради със сглобяеми панелни покриви, стъпващи на сглобяеми греди 

и колони и на стоманобетонни пояси и носещи тухлени зидарии без колони; масивни 

сгради с носещи тухлени зидарии с пояси без колони, без стоманобетонни тавани или 

покриви – с покривни покрития, стъпващи на метални или дървени ферми, скари от 

сглобяеми стоманобетонни греди или на дървени ребра и столици; сгради с метални 

конструкциии и леки фасадни сандвич панели (само една - 39459.15.560.22); паянтови 

сгради от тухлени зидарии без стоманобетонни пояси и колони, с дървени щурцове, с 

покриви с дървени конструкции от необработен материал.  

     При изграждането на сградите са използвани опростени конструктивни схеми, 

съобразени с подчертано издължената им правоъгълна планировка. Най-често носещите 

покривни елементи стъпват на надлъжните фасади върху тухлени зидарии с пояси, без 

колони или на сглобяеми греди и колони, и на билото – на  централна, надлъжна носеща 

конструкция – тухлени зидарии с пояси, без колони или сглобяеми греди и колони. На 

две от сградите (39459.15.560.16; 39459.15.560.22) покривните конструкции – стоманени 

ферми, премостват цялата им ширина и стъпват на стоманени колони. Само в две сгради 

покривните покрития стъпват на напречни  рамки (39459.15.560.7; 39459.15.560.10).  

    За поемане на вертикалните натоварвания в сградите са използвани следните носещи 

кострукции: стоманобетонни монолитни покривни плочи с пояси, щурцове и греди, без 

колони; стоманобетонни покривни панели – плоски панели, коритообразни оребрени 

панели (популярни по-късно като „ПП“ панели), олекотени панели с надлъжни 



11 
 

цилиндрични кухини (популярни по-късно като тип „спирола“); сглобяеми греди и 

колони; покривни скари от сглобяеми стоманобетонни греди; монолитни рамки; метални 

ферми и метални колони; дървени ферми, дървени гредоскари от ребра и столици; 

цокълни стоманобетонни греди; тухлени зидарии; ивични и единични основи. 

Хоризонталните сили от вятър и земетръс се поемат от корави хоризонтални 

стоманобетонни диафрагми – монолитни стоманобетонни плочи или от коравосвързани 

със заварки и дюбели и замонолитени един към друг и към противоземетръсните пояси 

покривни панели, и се предават към вертикални надлъжни и напречни тухлени зидарии 

с противоземетръсни стоманобетонни пояси. 

     Възможно е някои от сглобяемите елементи – коритообразтите („ПП“) и олекотените 

(тип „спирола“) панели и греди да са предварително напрегнати. През 1961 г. влиза в 

сила „Инструкция за проектиране и изпълнение на предварително напрегнати 

стоманобетонни елементи с прътова армировка, изтягана по електотермичен начин 

извън кофражната форма“. В тази инструкция са посочени примери на подови панели, 

които наподобяват използваните в обследваните сгради (Технически условия за 

проектиране и изпълнение на строителството, 1966, стр. 316 – Фиг. 4, Фиг. 5, 317 – 

Фиг.6).  

     Тухлените зидарии като цяло са без монолитни стоманобетонни колони, като 

изключенията са само няколко и засягат цялостно само една сграда – 39459.15.560.17, и 

частично сграда 39459.15.560.3 – само в пристроената зала и сграда 39459.15.560.7 – само 

рамките. Тухлените зидарии по фасадите на гаражите (39459.15.560.10, 39459.15.560.11). 

имат вертикални стоманобетонни колони, които не поемат вертикални товари от горните 

конструкции, а изпълняват ролята на стоманобетонни елементи обрамчващи отворите, 

към които са замонолитени металните каси на големите гаражни врати. Характерно за 

повечето сгради е изпълнението на стоманобетонна цокълна греда с височина до около 

50-60 см, която разпределя натоварването от фасадните тухлени зидарии към 

неармираните ивични бетонни и бутобетонни основи и предпазва до известна степен 

долните редове на зидарията от овлажняване, като ги отдалечава от нивото на терена. 

     Поради специалното им предназначение, достъпът, ситуирането, височината и 

изграждането на сградите се характеризира с няколко специфични особености: за да бъде 

ограничена видимостта към тях и за да са максимално защитени от въздушни, морски и 

наземни удари, те така са оразмерени и разположени на терена, че чрез вертикалната 

планировка – изкопаване на естествения терен и/или насипване на земни маси, остават 

изцяло „вкопани“ под мислената повърхнина, свързваща земната повърхност на 

изкуствено оформения около тях ландшафт. Днес достъпът  на МПС и на механизирана 

строителна техника до сградите, лежащи в така оформените „гнезда“ е ограничен – най-

често е само едностранен, по една от надлъжните фасади и частично по двете или по една 

от двете къси фасади, и само по изградената вътрешна пътна инфраструктура (до сгради 

39459.15.560.8 и 39459.15.560.14 няма пътна връзка!). Най-широката сграда е с ширина 

16,3 м и средна височина на покрива 4-5 м. Достъпът до вкопаните укрития е само по 

едностранни стръмни рампи с дължина около 15 м, ширина около 3 м и с наклон до 15-

20%. Подпорните стени на някои рампи на места са разрушени и свлечени и 

възпрепятстват проходимостта им. 
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    Поради целенасоченото разполагане на сградите на изкуствено снишени спрямо 

околния терен места, те попадат в локални, заравнени, бавноотточни водосборни 

области, от които повърхностните води се отвеждат своевременно само със специално 

изградените около сградите отводнителни канавки, шахти и канали.  Поддръжката и 

функционирането на тези отводнителни съоръжения  са от изключителна важност за 

осигуряването на нормален (планиран, прогнозиран, заложен при проектирането) 

влажностен режим на експлоатация на сградите и техните главни конструкции. 

     Тези технически особености, заедно със специфичният статут на околния терен, който 

изцяло попада в защитената паркова територия, трябва да се отчитат при организацията 

и изпълнението на всички работи свързани с разрушаването сградите, с натоварването и 

изнасянето на отпадъчните строителни материали, с рекултивацията на освободения от 

разрушените сгради терен, с реконструкцията на сградите или с изграждането на нови 

сгради и съоръжения.    

    Освен сградите, предмет на обследване на техническата експертиза, на цялата обща 

територия, на която те са разположени, включително и в непосредствена близост до тях 

се намират още: изцяло засипани със земни маси подземни съоръжения, свързани с 

мрежа от тунели, пресичащи съществуващите пътни и алейни настилки и  повърхностна 

и вкопана система от съоръжения за поемане, насочване и отвеждане на повърхностните 

води. Част от покритията на тунелите са разрушени. Изборът на строителна механизация 

и конкретни вътрешни транспортни трасета трябва да се съобрази с наличието на тази 

подземна система, която към днешна дата е с неизяснена планировка, засипана е с пръст 

и шума, покрита е с храстовидна растителност и като цяло е трудно различима без 

специално наблюдение на терена. Очевидно е, че на места покривните покрития на 

подземните съоръжения са компрометирани и представляват опасност за здравето и 

живота на движещи се върху тях хора и механизирана техника. Необходимо е опасните 

зони над подземните съоръжения да бъдат обозначени и маркирани с ограничителни 

надписи и ленти. 

          5.3 Основни дефекти на сградите 

     При обследването се установиха следните най-общи дефекти, типични за повечето 

сгради: увреждане на покривните хидроизолационни покрития; увреждане и пълна липса 

на елементите на системите за отвеждане на покривните води – олуци и водосточни 

тръби; увреждания и пълно разрушаване на части от тухлените корнизи; наличие на 

следи от течове и трайно овлажняване по покривните плочи, по периферията и между 

покривните панели, между покривните панели и фасадните стени и корнизите; наличие 

на трайни овлажнявания, обрушени мазилки и зидарии в горните части на фасадните 

стени; наличие на трайни овлажнявания по таванските мазилки и окачените тавани; 

наличие на обрушени и изтънени бетонни покрития и на разкрити дълбоко кородирали 

армировки по стоманобетонните конструкции на покривните елементи и поддържащите 

ги покривни конструкции; наличие на пукнати и провиснали покривни панели и на 

покривни панели с напълно разкрита и кородирала носеща армировка; наличие на 

обрушени бетони, изтънени бетонни покрития и разкрити кородирали армировки на 

пояси, щурцове, покривни корнизи и надвходни стрехи; наличие на трайно овлажнени, 

набъбнали от влага и разрушени подови настилки и вътрешни долни части на мазилката 

и зидарията на фасадните стени; наличие на дълги коси пукнатини по вътрешните стени 
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към фасадите, по фасадните стени около отворите и в ъглите на сградите; наличие на 

пукнатини в цокълните греди; наличие на дълбоко изветрели бетони на видимите части 

на основите и на попорните на стени на рампите; наличие на срутени части от покриви с 

дървена конструкция, на деформирани и напукани елементи на дървени покривни 

конструкции, на паднали, наклонени и/или обрушени фасадни тухлени стени и др. 

    Най-големи дефекти в горните конструкции имат сградите покрити с керемиди и с 

дървена покривна конструкции. Със значителни дефекти в горните конструкции са 

сградите с плоски стоманобетонни покриви – монолитни или от сглобяеми панели, 

покрити с битумна хидроизолация, особено тези с тухлени корнизи. Сравнително по-

добро е състоянието на горните конструкции на сградите покрити с азбестоциментови 

вълнообразни покривни плочи (освен с вида на хидроизолационното покритие, това 

може да се обясни с липсата на стоманобетонен покрив, което позволява лесно 

проветряване на пространствата и намалява риска от задържане на влага в 

конструкциите).  Плоските и коритообразните покривни панели са в по-добро състояние, 

сравнени с олекотените панели с надлъжни цилиндрични кухини, които като цяло са с 

по-порьозна повърхност и на много места са с разрушени бетонови покрития и разкрита, 

кородирала армировка.  Сградите с тухлени корнизи са в по-лошо състояние от сградите 

със стоманобетонови стрехи. Всички сгради са с преовлажнена подова и цокълна част, 

основи и земна основа.  

            5.4 Причини за дефектите и уврежданията на сградите и конструкциите 

     Появата на дефекти и увреждания на сградите и конструкциите може да се определи 

като резултат от следните няколко причини: 

- непълното като обхват и детайлност състояние на нормите, условията, 

указанията, инструкциите и т.н. за проектиране и изграждане на сгради и 

съоръжения, действащи през периода на изграждане на сградите 

      Към 1961/62 г. сградите и съоръженията със специално предназначение (военни 

обекти) не са посочени в общата категоризация на сградите според важността и 

предназначението им. Това не позволява точното определяне на условията,  които те би 

трябвало да удовлетворяват. Съдейки по описанието на сградите, включени в 

обособените общо пет категории, най-вероятно става въпрос за сгради от втора или трета 

категория (специална категория – монументални сгради с изключително значение – 

музеи, паметници ..., проектирани да служат за срок повече от 100 г.; І-ва категория – 

правителствени сгради, монументални научни и обществени сгради ...; ІІ-ра категория: 

големи промишлени сгради, болници, училища, многоетажни жил. сгради ..., 

проектирани да служат за срок от 40 и повече години; ІІІ-та категория – всички сгради в 

масовото жилищно и промишлино строителство, проектирани да служат за срок до 40 

г.). В категоризацията на сградите посочена в Правилник за строителство в земетръсни 

райони от 1964 г.,  казармите са посочени в категория „Б“, заедно с всички сгради, които 

не са: монументални сгради, театри, зали  ... (категория „А“), спомагателни сгради, ... 

(категория „В“) и селскостопански и временни  сгради, ...  (категория „Г“). Тази 

категоризация също не позволява точното определяне на функционалната категория на 

обследваните сгради, респективно – на условията на тяхното проектиране и изграждане. 

Съдейки по факта, че сградите са изведени от експлоатаци през 2002 г.  – точно 40 години 
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след въвеждането им в експлоатация през 1962 г., може да се допусне, че  при 

проектирането и изпълнението им те са приети за сгради от ІІІ-та категория. 

      Характерно за строителството през периода 1959-1963 г. е започването на масово 

прилагане на плоски стоманобетонни покриви (с наклон по-малък от 10%), вместо 

скатни покриви с марсилски керемиди и дървени конструкции. Тази тенденция е 

резултат от прието през 1959 г. постановление на министреския съвет за икономия на 

дървесина в строителството. През същата година са приети и Инструкции за изпълнение 

на покривни изолации с битумни материали. През 1963 г., поради констатираните редица 

дефекти в изпълнените плоски покриви, които най-често са резултат от липсата на 

качествени хидроизолационни материали, недостатъчна квалификация на 

изпълнителите и липсата на утвърдени типови детайли за изпълнението на плоските 

покриви (връзки с корнизи, улуци, водосточни тръби,  комини, вентилационни шахти и 

тръби и др.), министерският съвет взема решение за временно ограничаване на 

изпълнението на плоски покриви. През 1964 г. е приета Наредба за подобряване 

качеството на плоските покриви. Изградените през 1961/62 г. сгради, предмет на  

обследване в тази експертиза, са изпълнени изцяло в период на усовояване на нови 

технически решения в строителството (за това подсказва и прилагането на разнообразни 

конструктивни системи и схеми с използване на различни сглобяеми покривни панели, 

греди и колони), при непълнота в нормативната база и липса на проектантски и 

строителен опит в сферата на изграждане на плоски покриви. Днес е видимо, че 

огромната част от дефектите на конструкциите и сградите се дължат именно на 

некачественото изпълнение на плоските стоманобетонови покриви  (Технически условия 

за проектиране и изпълнение на сгради, 1966, стр.146-147 - Табл. 1, стр. 332-334, стр. 340 

-Табл.1, стр. 518-535).  

     Сградите са построени в период, през който са липсвали норми за проектиране и 

строителство в земетръсни райони. При изпълнението на главните конструкции са 

спазвани действащите условия за проектиране и изпълнение на зидарии и 

стоманобетонови и бетонови конструкции. Първите Норми за проектиране на сгради в 

сеизмични райони са приети през 1964 г. От техния преглед се вижда, че обследваните 

сгради са категория „Б“ и попадат в сеизмичен район  VІІ степен (Технически условия за 

проектиране и изпълнение на сгради, 1966, стр. 338-352)  

    Цитираните норми не изискват обрамчване на носещите тухлени зидарии със 

стоманобетонови колони (вертикални пояси) в едноетажни сгради с просто правоъгълно 

очертание, които са от категория „Б“ и попадат в сеизмичен район VІІ степен. Това 

обяснява и липсата на колони в тухлените зидарии на обследваните сгради. 

    Нормите, действали в периода на изграждане  на обследваните сгради са твърде 

(напълно!) различни от сега действащите норми и правилници за проектиране на 

конструкции и сгради и от нормите за проектиране на сгради в сеизмични райони. Днес 

сградите попадат в сеизмичен район от ІХ степен и само съотношението между 

коефициентите на сеизмичност – Кс 2012 / Кс 1964 = 0,27 / 0,025 = 10,8,  води до значително 

завишаване на големината на изчислителното сеизмично натоварване. Липсата на 

достатъчно ефективни системи за поемане на сеизмичните въздействия в сградите и 

резултатите от статическите изчисления показват, че сградите са сеизмично неосигурени 

по сега действащите в България нормативни документи. 
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- непълното спазване на действащите към момента на изграждането на 

сградите норми, условия и т.н.  за  проектиране и изграждане на сгради и 

съоръжения 

     При огледа и оценката на сградите се забелязва, че някои от тях не отговарят напълно 

на нормативните изисквания към периода на изграждането им. Така например 

ограничението за дължина на ската на плоски покриви от 6 м (Технически условия за 

проектиране и изпълнение на сгради, 1966, стр. 333) не е спазено за сгради 

39459.15.560.10 (гаражи) и 39459.15.560.12 (укритие), които са със скатове съответно 8,2 

м и 9,0 м (възможно е да не е валидно до 1963 г., но е спазено за всички останали сгради). 

И двете сгради са с покриви от олекотени панели с надлъжни цилиндрични кухини. 

      Правилникът  за проектиране и изпълнение на зидарии от камък и тухли (1954, 1959 

г.) изисква прилагане на различни марки разтвори и тухли при различните категории 

сгради, при различна влажност на помещенията, при водопоглъщаеми открити 

конструкции на сградите, подложени на атмосферно влияние, при различна влажност на 

почвите и според наличието или не на противовлажна изолация под нивото на цокълната 

зидария. Ако приемем, че специалните сгради са ІІ-ра или ІІІ-та категория, при 

уставената липса на противовлажни изолации на зидариите и наличие на утежнаваща 

условията на работа относителна влажност над 75%, всички външни открити тухлени 

зидарии – фасади,  корнизи, комини и подпорни каменни стени би следвало да бъдат 

изпълнени с цименто-варови разтвори с минимална марка, съответно М 25 за ІІ-ра и М 

10 за ІІІ-та категория сгради, а при наситени с вода почви – съответно  М 50 за ІІ-ра и М 

25 за ІІІ-та категория сгради (Технически условия за проектиране и изпълнение на 

сгради, 1966, стр. 146-151). Разтворите, с които са изпълнени каменните и тухлените 

зидарии на обследваните сгради видимо не отговарят на нормативните технически 

условия, а това означава, че още по време на експлоатацията и особено след извеждането 

на сградите от експлоатация всички носещи зидарии са подложени на въздействия, 

несъответни на техническите им характеристики. 

     Сградите като цяло удовлетворяват голяма част от изискванията на нормите за 

проектиране на сгради в земетръсни райони от 1964 г. – имат просто очертание в план, 

нямат издатини и чупки, зидариите имат противоземетръсни пояси и стоманобетонни 

елементи обрамчват отворите с ширина над 3 м и др., но има и известни отклонения от 

заложените в тях изисквания – налице са тухлени простенки с ширина по-малка от 0,75 

м, крайни отовори в тухлени зидарии на разстояние по-малко от 1,5 м от ъглите на 

сградите,  разстояния по-големи от 15 м между надлъжни и напречни тухлени зидарии, 

включени в системата за поемане на земетръсни въздействия и др.  Сграда 39459.15.560.8 

е изградена на стръмен скат с наклон по-голям от 1:3, каквото е ограничението за 

строителство в сеизмични райони (Технически условия за проектиране и изпълнение на 

сгради, 1966, стр. 338-360). 

    Отклонения от нормите за строителство в сеизмични райони има и в по-късно 

построените сгради. Фасадната зидария на сграда 39459.15.560.16 (1982 г.) е без 

противоземетръсен пояс на нивото на най-високата си част, съответна на високия край 

на горния пояс на стоманените покривни ферми. В сграда 39459.15.560.22 (1988 г.), която 
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е изградена изцяло от стоманени конструкции, липсват вертикални връзки между 

стоманените колони.     

- специфичният влажностен режим на въздуха на територията (черноморско 

крайбрежие), на която са изградени сградите 

      Влажностният режим на въздуха в този район се характеризира: с висока 

целогодишна относителна влажност на въздуха от мин. 60% до около 80-85%; с най-

малко сухи дни през годината – не всяка година, 1-3 дни с отн. влажност на въздуха под 

30%; с най-много дни с висока влажност, около и над 80% през годината – до 240 дни 

годишно и с най-малко дни на дефицит на влажност (недостиг на водни пари до пълното 

насищане на въздуха, само през тези периоди почвата, респективно сградите и 

конструкциите изсъхват) – до 10-15 дни годишно (климатичните данни са от География 

на България, 2002, стр.150). Високата влажност е основен фактор за преовлажняване на 

сградите и стоманобетоновите, бетоновите, тухлените и дървените конструкции, 

особено след извеждането им от експлоатация, и главен фактор за последващото им 

изветряне (изгниване за дървените конструкции, кородиране за стоманените), напукване 

и разрушаване; 

- липсата на достатъчен строителен опит в изграждането на плоски покриви, 

недоброто качеството на използваните хидроизолационни материали и бетони 

и като цяло - на изпълнените СМР; 

     По-горе се изясни, че сградите са изпълнени в период, през който по централно 

държавно разпореждане започва масово прилагане на плоски покриви, без да са налице: 

достатъчно пълна и ясна нормативна база, качествени покривни хидроизолационни 

материали и специалисти с опит в изграждането на плоски покриви. В този смисъл 

строителството на плоските покриви и на сградите може да се нарече  

„експериментално“. Използвани са основно битумни и азбобитумни материали и 

битуминозни мушами. Поради недоброто качество на материалите и бързата поява на 

дефекти – олющвания, напуквания и набъбвания,  нормите (1959 г.) са препоръчвали  на 

всеки две-три години опресняване на целите изолации с азбомитум и посипки с пясък 

или слюда (Технически условия за проектиране и изпълнение на сгради, 1966, стр. 518-

535).  

    Липсата на топлоизолации по покривите е допълнителна предпоставка за големи 

топлинни деформации на стоманобетоновите покривни конструкции, за разрушаване на 

замонолитките между покривните панели, за компрометиране на дюбелите и на 

заваръчните връзки между тях, за разрушаване на основата на хидроизолациите и за 

дефекти на самите хидроизолации.   

     В сградите с тухлени корнизи особено проблемни са зоните на контакт на покривните 

панели/плочи с корниза, където по дължината на фасадните зидарии се оформя 

натоварена на опън фуга между горния ръб на панела/плочата и горните редове тухли на 

корниза (поради надвестването на корниза пред равнината на фасадата). Като следствие 

от компрометирането на хидроизолацията и замонолитката на тази фуга се появяват 

течове по горните вътрешни части на фасадите, които засягат и стоманобетнните 

елементи под тях. 
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    Липсата на специални хидроизолации в цокълната и подовата част на сградите и от 

страната на земните маси на вкопаните сгради и подпорни стени, също е предпоставка 

за преовлажняване на зидариите и стоманобетонните конструкции и особено след 

увреждането на водоотвеждащите съоръжения след извеждането на сградите от 

експлоатация през 2002 г. 

      Масово в бетоновите конструкции на подпорните стени на подземните сгради и в 

някои разкрити участъци на основите на останалите сгради се вижда безконтролно 

влагане на валуни с различен размер. На места в стоманобетоновите плочи на козирките 

се виждат вложени парчета от тухли. Дълбоко обрушените части на бетоновите 

подпорни стени на места разкриват твърде постен и десортиран бетон, с малко цимент и 

разсипващ се при леко докосване пясък. Тези видими дефекти показват, че при 

полагането на бетоновите смеси контролът върху качеството им в отделни моменти е бил 

напълно занижен. 

- Изпълнението на неармирани ивични основи 

     За равномерното разпределяне на натоварванията от фасадните зидарии към основите 

се е разчитало на слабоармираните цокълни греди (4 Ф 10 и стемена Ф 6,5 през 25см). В 

резултат от неравномерното слягане на земната основа под дългите фасадни стени, което 

е следствие от овлажняване и от продължителната експлоатация, неармираните основи 

се деформират, следвайки деформациите на земната основа и предизвикват напрежения 

в цокълните греди, надхвърлящи тяхната проектна носимоспособност. В резултат от тази 

ситуация цокълните греди и фасадните тухлени зидарии се напукват около отворите и в 

ъглите на сградите.    

- специфичното ситуиране на сградите върху терена 

    Целенасоченото разполагането на сградите на по-ниски от околния терен места е 

предпоставка за продължително задържане на по-висока влажност на почвите и въздуха 

около тях, което ги прави изключително зависими от състоянието на покривните 

хидроизолационни покрития и системите за отвеждане на покривните, повърхностните 

и почвените води. Освен това сравнително ниската позиция на корнизите и олуците 

спрямо околната дървесна растителност и терен предразполага към постоянно запълване 

на олуците с листа, шума и прах, които освен че намаляват отточното им сечение, 

ускоряват корозията на поцинкованата ламарина. 

- продължителният срок на съществуване на сградите 

    По-голямата част от сградите са построени преди повече от 52 години, при нормативно 

заложен срок на експлоатация от 40 години (ІІІ-та категория по категоризацията от 1959 

г.), което означава, че е напълно естествено тяхното цялостно състояние днес да не 

отговаря на първоначално заложените технически параметри.  

 

 

- извеждането на сградите от експлоатация през 2002 г. и занемаряването на 

тяхната поддръжка 

    Въпреки всички констатирани слабости в старите нормативни уредби и в качеството 

на изпълнените СМР, извеждането на сградите от експлоатация през 2002 г. е оказало 



18 
 

най-голямо влияние за влошаване на състоянието на конструкциите и на сградите като 

цяло. Липсата на поддръжка на покривните хидроизолации и на всички водоотвеждащи 

системи, съчетано с липсата на отопление през зимните сезони и с неблагоприятните 

климатични и ландшафтни предпоставки,  бързо е довело до преовлажняване на всички 

части на сградите и постепенно разрушаване на тези от тях, които са подложени на най-

интезвини и контрастни температурно-влажностни въздействия. 

             5.5 Данни от изпитването на бетоните в сградите 

       Бетоните са изпитани от ЦМС Лаборатория „Траннстрой – Варна“ АД – гр. Варна. 

Методът на изпитване е по БДС EN 13791:2007/NA:2011 – оценяване на якостта на 

натиск на място в конструкции и готови бетонни елементи, национално приложение 

(NA). Изпитването е проведено с уред склерометър „PROCEQ“ N-34 №156744. Местата 

за изпитване (25 бр.) са подбрани така, че да се създаде обща картина за якостта на 

бетоните от различните видове използвани сглобяеми и монолитни конструкции – 

покривни панели, плочи, пояси, греди и колони. Резултати от изпитването на отделните 

типове елементи са следните:  

             ВИД ЕЛЕМЕНТ:                                                                                       ЯКОСТ: 

- Сглобяеми плоски покривни панели                                                       21,1 MPa 

- Сглобяеми оребрени, коритообразни покривни панели                       12,8 MPa  

- Сглобяеми, олекотени с цилиндрични кухини покривни панели          9,8 MPa 

- Сглобяеми  „Т“ греди  25/40 см                                                                 9,0 MPa 

- Сглобяеми  „Г“ греди  10/18 см                                                                18,4 MPa 

- Сглобяеми  двойно „Т“ колони 27/20 см                                                  13,1 MPa 

- Сглобяеми колони 25/25 см                                                                       22,6 MPa 

- Монолитни  рамки 25/37 см                                                                       17,7 MPa 

- Монолитни колони 25/25 см                                                                9,0-21,4 MPa 

- Монолитни плочи, пояси, греди, козирки                                          5,6-14,7 MPa 

- Бенонни стени на укритията                                                                7,5-10,6 MPa 

     Резултатите показват, че сглобяемите конструктивни елементи имат по-високи якости 

от монолитните, и че има пряка връзка между бетоните с най-ниски якости и най-силно 

развитите процеси на изветряне и обрушване. Голямото разсейване на якостите в 

монолитните елементи показва, че контролът върху качеството на бетонните смеси на 

място не е бил на необходимото ниво 

     Тези резултати се отнасят само за изпитаните места и следва да се считат като 

информативни и ориентировъчни за съответните конструкции, но не и като меродавни 

за цялостните им якостни характеристики. В случай, че някоя от сградите ще се 

реконструира, за да се определят действителните якостни характеристики на бетоните на 

главните конструкции е необходимо да се направят изпитвания на всички конструктивни 

елементи, които да включват не по-малко от 15 проби за всеки отделен тип 

конструктивен елемент, всяка от които включва безразрушително изпитване на дадено 

място, придружено с лабораторно изпитване на извадена бетонна ядка (проба) от същото 

място.  

      Резултатите от изпитванията са дадени в Приложение 9. 
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            5.6 Количества на строителните материали  

    При разрушаване на всички рискови сгради ще се формират материали – бетон, 

тухлени и каменни зидарии, стомана и азбестоцимент,  със следните приблизителни 

количествени параметри, изчислени на база геометричните характеристики на сградите 

и конструкциите:  

     - обща маса – около 9170 т; 

     - общ обем – около 4529 куб.м, от които: 

    - тухлени и каменни зидарии – около 1537 куб. м; 

    - бетон – около 2992 куб. м , от които 631 куб. м от сглобяеми стоманобетонни 

конструкции; 

    - конструкции от профилна стомана – около 8-10 т 

    - армировъчна стомана от стоманобетонови конструкции – около 100 т 

    - азбестоциментови плоскости, етернит – около 13-14 т 

      Разпределението на тези количества по сгради е показано в Приложение 8.  

      При разрушаването на сградите обема на деструкциите ще нарастне с около 15-25%  

спрямо изчислените от геометричните характеристики на сградите и конструкциите. 

      Освен посочените количества, при разрушаване значителни обеми от отпадъчни 

материали ще се формират още от: дървена дограма, таблени врати, метални врати и 

решетки, покривни покрития от керемиди на кал, дървени покривни конструкции, 

настилки около сградите и др. 

            5.7 Препоръки и мерки  

       Най-общо препоръките и мерките може да се разграничат в три основни групи: 

      І. Временни и постоянни предпазни мерки: обозначаване и ограничаване на достъпа 

до рисковите сгради и до опасните части от терена – пропаднали покрития на подземни 

съоръжения и скалисти участъци по ръба на терасите на платото. Тези действия се 

изразяват в изработката и поставянето на видни места на: заповеди; табели, 

маркировъчни ленти, леки предпазни огради и др.  

      ІІ. Принудително събаряне на рисковите сгради: препоръчва се сградите от Рискова 

група „І“,  Рискова група „ІІ“  и Рискова група „ІІІ“ – общо  28 на брой сгради (всички 

без сгради 39459.15.560.14 и 39459.15.560.17), да се разрушат принудително, като  

разрушаването се извърши и ръководи от технически компетентни лица,  по 

предварително изработен от компетентно лице проект за разрушаване, съгласуван от 

отговорни лица, представители на Възложителя и Изпълнителя;  

      ІІІ. Проектирането и изпълнението на нови сгради и на ремонти и реконструкции на 

старите сгради, трябва да се съобрази със специфичните климатични условия на района 

– висока целогодишна влажност на въздуха и изключително малък брой сухи дни и дни 

с влажностен дефицит. Бетонните покрития на армировките трябва да бъдат завишени. 

Бетоновите, варовите и вароциментовите разтвори трябва да са с по-високи марки на 

якост, водоплътност и мразоустойчивост от обичайните за съответните категории сгради 

и от изчислително необходимите. Покривните хидроизолации и покривните 
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водоотвеждащи елементи трябва да са по-висококачествени и дълготрайни от 

обичайните. Фасадите на сградите трябва да са водоплътни, водонезадържащи и 

„дишащи“. Дървените конструкции и декоративни елементи трабва да са от добре 

подбран широколистен материал и с подходяща импрегнация и повърхностна обработка. 

Най-ниските експлоатационни нива на сградите и конструкциите трябва да бъдат 

отделени с хидроизолации в зоната на контакт с основите, цокъла и терена. Около 

сградите трябва да се предвидят съоръжения за отвеждане на повърхностните води с 

лесна и надеждна целогодишна поддръжка и експлоатоция. На местата, където 

съществуват рискове от задържане на високи подпочвени води и влажни почви около 

сградите, следва да се изпълнят дренажни системи. 

 

6. Специализирана литература 

     При изпълнението на техническата експертиза е използвана следната специализирана 

литература:  

1964 г.: „Правилник за строителство в земетръсни райони”,1964 г. 

1966 г.: Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството – норми и 

правилници (обхваща правила, норми, условия, инструкции и указания за проектиране и 

изпълнение на строителството за периода от 1959 до 1965 г.). ДИ Техника, София, 1966 

1968 г.: „Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, 1968 г.  

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

1987 г.: „Норми за проектиране на стоманени конструкции“, 1987 г. 

1989 г.: „Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения”, 1989 г. 

2004 г.: Наредба №3 за основните положения  за изчисляване на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях“, 2004 г.  

2012 г.: „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 
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І. ОБСЛЕДВАНЕ  И ОЦЕНКА НА СГРАДИТЕ 

       За всички сгради (№№ 39459.15.560.1 - 39459.15.560.31, без сграда 39459.15.560.13 

- трафопост) са описани  синтезираните резултати от: заснемане, обследване, 

констатации и оценка на състоянието на конструкциите и сградите като цяло, оценка на 

риска; препоръки и мерки; количествата на основните строителни материали. Чертежите 

от заснемането на сградите, снимки на детайли от тях и статическите изчисления са 

показани  съответно в Приложение 4, Приложение 5 и Приложение 6. 

 

Сграда 39459.15.560.1: стая за свиждане, рискова група „ІІІ“ – за 

събаряне/реконструкция; обект № 01 от специализирана карта в Приложение 3; 

чертеж № 1 от Приложение 4; снимки № 1 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

   Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изграден от монолитна 

стоманобетонна конструкция –  двустранно наклонена навътре покривна плоча тип 

„птица в полет“, стъпваща на носещи тухлени зидарии с пояси, къса греда и една колона. 

Построена е през 1962 г. и има застроена площ 40 кв.м. В сградата са оформени две 

помещения. Фасадите на юг, запад и север са изцяло от  метална остъклена дограма, 

прекъсната на северозападния ъгъл от облицована с балчишки камък носеща стена, която 

излиза извън сградата и надстърча над плочата. Около сградата има голяма тераса с 

размери 10,7/5,85 м, покрита с мозаични плочи, която на изток, южно от сградата е 

оградена с тухлена зидария с височина 1,6 м. На няколко метра на север от терасата на 

сградата през 1985 г. е изградена малка и неугледна тухлена тоалетна, която е сграда 

39459.15.560.30 от експертизата. 

2 – констативна част:  

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1962 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. Измерванията не 

установиха различия между документираната и реалната площ.  

     Вертикалните товари се поемат от:  стоманобетонова плоча сдебелина 15 см, която не 

е опряна непрекъснато по целия контур;  надлъжна носеща тухлена зидария 25 см с пояс, 

разположена по цялата източна част на помещенията; стоманобетонна колона в 

югозападния ъгъл на южното помещение с размери 30/65 см; напречна носеща тухлена 

зидария, разположена под най-ниската част на плочата по цялата ширина на сградата; 

надлъжна тухлена зидария в северозападния ъгъл на северното помещение и къса греда  

между тази зидария и западния край на напречната тухлена стена. Покривната плоча е с 

конзолни козирки: подчертано голяма на юг – 2,4 м, на запад – 1,05 м с греда с 

променливо сечение; на север – 0,6 м и на изток 0,2 м. Основите са ивични под носещите 

тухлени зидарии и по контура на терасата, а колоната вероятно стъпва на единичен 

фундамент. Хоризонталните натоварвания от сеизмични въздействия се поемат от двете 

надлъжни и от едната напречна тухлени стени. По конструкциите на сградата не се 

забелязват видими разрушения, деформации, провисвания, слягания и пукнатини.  
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    Якостта на бетона е изпитана на място върху участък от най-ниската част на гредата 

на западната козирка – изпитване с Лаб. № 1207. Определената якост е 6,2 МРа. 

3 – оценка на състоянието на сградата и конструкциите:  

     Състоянието на сградата и конструкциите видимо изглежда добро. Само на отделни 

места има олющени мазилки по гредата на западната стреха, които разкриват стремената. 

Тази картина обаче е до голяма степен заблуждаваща, защото сложното напрегнато 

състояние на покривната плоча в частта й на юг от напречната стена и особено над и 

около единичната колона, предизвиква образуване на опънна зона с голяма площ от 

горната страна на плочата, чийто състояние е невидимо както отдолу, така и отгоре – 

поради покривната хидроизолация. Напълно е възможно в тази зона да са образувани 

пукнатини и носещата армировката да е частично кородирала. 

4 – оценка на риска: 

     Общото видимо добро състояние на сградата и конструкциите е причина тя да бъде 

определена като сграда от ІІІ рискова група, но съществува „скрит“ реален риск от 

внезапно падане на дългите стрехи в южната част на плочата, което ще се случи 

внезапно в момента на изчерпване на носимоспособността на горната армировката в 

резултат от корозия, без да е налице някакво допълнително външно натоварване, или при 

натоварване от динамично въздействие от земетръс. 

5 – препоръки и мерки: 

     Да се подпрат незабавно  югоизточният и югозападния ъгъл на дългата южна 

стреха с две двойки вертикални, здрави (без дефекти – пукнатини, чепове, измятания, 

загнили части) дървени подпори с минимално сечение 10/10 см или с диаметър 10-12 см. 

Двете подпори във всяка двойка да се разположат на 50 см една от друга, да имат отгоре 

и отдолу свързващи ги, симетрично разположени хоризонтални гредички 10/10/100 см, 

към които да са заковани най-малко с по 4 стоманени гвоздея с дължина 12 см. Горните 

и долните греди да се заклинят здраво към плочата и към настилката на терасата. В 

средната част подпорите да се свържат (приковат) с две здрави дъски 2,5/10/70 см. До 

изпълнението на тези временни предпазни мерки движението на хора под стрехите и на 

плочата да бъде напълно ограничено!   

    Препоръчва се сградата или да се събори принудително или да се съхрани и използва 

след като се реконструира съгласно действащата нормативна база. При подпиране на 

дългите стрехи с колони разходите за реконструкция биха били незначителни. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 125 

т; общ обем 55 куб.м, от които тухлени зидарии – 15 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 40 куб.м. В тези количества са включени и материалите от терасата около 

сградата. При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.2: караулно, рискова група „ІІ“ – за събаряне; 

 обект № 02 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 2 от 

Приложение 4; снимки № 2 от Приложение 5. 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

    Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив с монолитна стоманобетонна 

конструкция – плоча и пояси,  с носещи тухлени зидарии без стоманобетонни колони. 

Покривът е с незабележим наклон и неясни покривни водоотвеждащи повърхнини и 

завършва по контура с тухлен корниз. Посторена е през 1961 г. Застроената площ е 62 

кв.м. Сградата съдържа четири помещения – коридор, дежурна, кухня и стая за почивка, 

а на запад-югозапад има покрита тераса. Козирката над терасата е подпряна с две 

метални колони. 

2 – констативна част: 

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. Измерванията не 

установиха различия между документираната и реалната площ.  

      Вертикалните товари се поемат от плоска покривна стоманобетонна плоча с дебелина 

10 см без наклони за отвеждане на покривните води, стъпваща на вътрешни напречни 

носещи стени с пояси и на вътрешната ½ част от двуредна тухлена зидария от решетъчни 

тухли, зидана върху непрекъснат пояс, преминаващ над нивото на отворите за прозорци 

и врати на фасадите, който лежи на носещите фасадни тухлени стени. Козирката над 

терасата е подпряна в южната си част с две тръбни стоманени колони с диаметър 90 мм. 

Фасадните стени стъпват на стоманобетонна цокълна греда с височина около 50 см. 

Всички носещи стени и контура на терасата лежат на ивични основи.  

     Хризонаталните натоварвания от земетръс се поемат от две надлъжни и две напречни 

носещи тухлени стени. Сградата е „Г“образна в план и разстоянията от отворите за 

прозорци и врати до ъглите на издадената на северозапад част са по-малки от 1,5 м, с 

което не са удовлетворени изискванията за проектиране и изграждане на зидарии в 

земетръсни райони, действали в началото на 60-те години. 

     Сградата е със зидан тухлен корниз от три реда надстърчащи навън тухли. Корнизът 

стъпва на външната ½ част на двуредната фасадна зидария, на която стъпва и 

стоманобетонната плоча. Горният край на корниза равни навътре с горния ръб на два 

реда от еднични тухли, наредени за топлоизолация върху покривната плоча. Върху 

тухлената топлоизолация и корниза е изпълнена замазка, която би трябвало да 

замонолити тухлите, да създаде здрава основа за битумната покривна хидроизолация и 

минимален водоотвеждащ наклон  към корнизите и олуците на покрива.  

     Покривната хидроизолация и замазка са напълно увредени. В резултат от 

проникването на влага в покривната плоча, по долната повърхност на плочата в 

помещенията и на козирката е започнало изветряне на бетона, обрушване на бетонното 

покритие и почти пълно разкриване и корозия на носещата армировка.  

3 – оценка на състоянието на сградата и конструкциите:  
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     Покривното покритие и покривната плоча са напълно компрометирани. Плочата е с 

постоянно намаляваща носимоспособност. Бетонът се саморазрушава, а армировката 

кородира в дълбочина.  

4 – оценка на риска: 

      Рискът от внезапно срутване на покривната плоча е голям и сградата е определена от 

ІІ-ра рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 145 

т; общ обем 69 куб.м, от които тухлени зидарии – 34 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 35 куб.м. В тези количества са включени и материалите от терасата на 

сградата. При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.3: щаб, рискова група „ІІ“ – за събаряне;  

обект № 03 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 3 от 

Приложение 4; снимки № 3 от Приложение 5. 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изпълнена е със смесена строителна 

система – сглобяеми и монолитни конструкции. Построена е през 1961 г. и се състои от: 

основна сграда – служебни помещения на щаба; зала-киносалон, долепена до южната 

къса страна на основната сграда; пристройка-кинокабина, долепена към източната част 

на залата и пристройка-склад, долепена към западната стена на залата. Основната сграда 

и залата са свързани с вътрешна вързка. Покривът на основната сграда е сглобяем, от 

плоски покривни панели, стъпващи на фасадните зидарии и на тухлена зидария по 

централната надлъжна ос – всички с пояси, без колони. Покривът на залата е плосък, 

разположен е на по-високо ниво от този на основната сграда и представлява монолитна 

плоча, стъпваща на греди, колони, пояси и тухлени зидарии. Покривът на пристройката 

на изток от залата е на по-ниско ниво, плосък – стоманобетонна плоча, стъпваща на 

тухлени зидарии с пояси и на източната стена на залата, а покривът на пристройката на 

запад от залата е скатен, керемиден, с дървена конструкция и стъпва на тухлени зидарии 

без пояси. Основната сграда съдържа множество помещения оформени с надлъжни и 

напречни носещи и разпределителни стени. Залата и двете пристройки са 

еднопространствени. Основната сграда е със стоманобетонна стреха, оформена от 

стърчащите навън конзолни краища на покривните панели и с монолитни козирки над 

входовете.  Покривът на залата завършва с тухлен корниз от три реда единични 

решетъчни тухли.  

2 – констативна част: 

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 370 кв.м. При извършените измервания се установи, че 

тази площ не включва площите на двете пристройки, с които общата застроена площ на 

сградата с пристройките става 402 кв.м. Сградата е „Т“ образна в план, с разширяване в 

южната част, където са залата и пристройките към нея. Отделните й части – основна 

сграда, зала и пристройки са без фуги между тях и са с покриви, изградени по различни 

строителни системи и разположени на различни нива. Покривите са без топлоизолация. 

    Вертикалните натоварвания в основната сграда се поемат от сглобяеми плочовидни 

покривни панели с размери 150/430 см и с дебелина 15 см, и носещи тухлени стени 25 см 

с пояси 25/25 см, без колони. Фасадните стени стъпват на цокълна соманобетонна греда 

с височина около 50 см. Основите под носещите стени са ивични. Покривните панели са 

два типа: вътрешни – с едностранна конзолна част (стреха) 30 см и крайни ъглови – леви 

и десни, с двустранна конзолна част (стрехи) 30 см към надлъжната и напречната фасада. 

Панелите са с дебелина 15 см и от долната страна към стрехите имат масивен изпъкнал 

ръб с размери около 7/7 см, който се опира към външната страна на горния ръб на пояса 

на надлъжните фасадни стени. Фиксирането на покривните панели към фасадната стена 

и билото по време на монтажа е ставало чрез опирането на този ръб в пояса. Това е 
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изисквало точно предварително изпълнение на ширината на сградата, която трябва да е 

равна на дължината на два панела и на общата дължина на сградата, която трябва да е 

кратна на 1,5 м. Замонолитването на покривните панели един към друг и към 

противоземетръсните пояси на тухлените зидарии е можело да се извърши непрекъснато 

само на билото и точковидно само на местата, където фугите между тях пресичат 

поясите. При това положение изглежда, че крайните ъглови панели не са замонолитени 

към пясите в ъгълите на сградата. При оглеждането на таванските фуги между панелите 

не се забелязва наличието на дюбели. 

    Вертикалните натоварвания в залата се поемат от стоманобетонна плоча с дебелина 20 

см,  стоманобетонни пояси и носещи тухлени стени без колони по контура на залата, и 

три напречни рамки със сечение на ригела 25/80 см и на колоните – 25/50 към основната 

сграда и 25/30 към южната фасада на залата. Носещите фасадни тухлени зидарии лягат 

на цокълна греда, а основите са ивични.  

     Вертикалните натоварвания в пристройката на изток от залата се поемат от плоча и 

тухлени зидарии с пояси, без колони, цокълна греда и ивични основи, а в пристройката 

на запад от залата – от дървена покривна конструкция, тухлени зидарии без пояси и 

колони, цокълна греда и ивични основи. В западната пристройка дървената конструкция 

е разрушена и покривът е пропаднал. 

    Хоризонталните натоварвания в основната сграда се поемат от сглобяемата покривна 

плоча и надлъжните и напречните насещи тухлени зидарии, които са с пояси, но без 

колони. В залата те се поемат от монолитната плоча,  рамките и носещите тухлени 

зидарии, в източната пристройка от монолитната плоча и носещите тухлени зидарии, а в 

западната простройка липсва корава диафрагма на нивото на покрива и хоризонталните 

натоварвания се поемат само от тухлените зидарии. 

     Голяма част от тухлените простенки в сградата са с дължина по-малка от 0,75 м, а 

отворите на прозорците на северната фасада на основната сграда и на пристройките са 

на разстояние по-малко от 1,5 м от ъглите. 

     В резултат от увреждането на покривните хидроизолации и водоотвеждащите 

съоръжения стоманобетонните покривни конструкции, фасадните и свързаните с тях 

вътрешни тухлени зидарии, цокълната и подовата част на сградата са преовлажнени.   

Налице е обрушване на бетоните и разкриване на кородирали армировки, паднали 

мазилки, косо напукани зидарии с изветрели разтвори. Фугите между покривните панели 

се разчит ясно по таваните и замонолитката между тях е компрометирана. Може да се 

допусне, че в резултат от преовлажняването на покрива са компрометирани всички 

замонолитки и заварки между покривните панели, които са прикрити под останките от 

покривните изолации и замазки. Деформации, провисвания и пукнатини по покривните 

панели, плочи и греди не се забелязват.  

      В  сградата и около нея има останки от паднали окачени тавани, изветрели бетони, 

тухли и мазилки. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Налице е компрометиране на замонолитките и вероятно на заваръчните връзки между 

покривните панели, разрушаване на бетонните покрития и разкриване и кородиране на 
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армировките на стоманобетоновите конструкции, напукване на носещите зидарии, 

изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в ъгловите зидарии на 

сградите и по фасадите най-вероятно се дължат на локални слягания на основите, в 

резултат от преовлажняване на земната основа и на липсата на армировка в ивичните 

основи. 

    Покривните панели не са свързани надеждно един към друг и към фасадните пояси, 

като е възможно в ъглите на сградите напълно да липсват заваръчни връзки и 

замонолитки. Това не позволява сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава 

диафрагма при разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към 

носещите тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от 

тях са с коси пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват ролята 

на противоземетръсни шайби.  

    По отношение на поемането на вертикалните товари, като цяло стоманобетонните 

покривни конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват 

непрекъснати процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните 

сечения, на разрушаване на бетонните покрития и разкриване, и дълбоко кородиране на 

армировката, които неминуемо ще доведат до тяхното разрушаване. 

   По отношение на поемането на хоризонталните натоварвания от сеизмично 

въздействие покривите от сглобяеми панели и голяма част от тухлените зидарии са 

ненадеждни. 

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям, а в западната пристройка – непосредствен 

и много голям. При сеизмично въздействие е възможно локално и верижно разрушаване 

на сградата. Сградата като цяло е определена от ІІ рискова група, а западната пристройка 

– от І рискова група,   с препоръка за цялостно принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 800 

т; общ обем 465 куб.м, от които тухлени зидарии –163 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 302 куб.м, от които 50 куб. м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.4 – първо спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 04 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 4 от 

Приложение 4; снимки № 4 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изпълнена е със смесена строителна 

система – монолитни и сглобяеми конструкции. Покривът на помещенията е сглобяем, 

от плоски покривни панели, стъпващи към фасадите на монолитни пояси и тухлени 

зидарии без колони и към билото на покрива – на сглобяеми греди и колони. Сградата е 

построена през 1961 г. Правоъгълна е в план и съдържа различни по големина 

помещения, оформени с надлъжни и напречни носещи и разпределителни стени. 

Стрехите на сградата са стоманобетонни – от конзолите на покривните панели, а над 

входовете има монолитни козирки. Входното предверие пред спалното помещение  е с 

монолитна плоча, разположена на по-ниско ниво от покрива на сградата. 

 

2 – констативна част:  

      За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 329 кв.м. При измерването се установи, че реалната 

площ е 335 кв.м, като разликата се дължи на пристроеното на западната фасада малко 

входно предверие пред входа на спалното помещение.  

    Вертикалните натоварвания се поемат от покривни панели, тухлени зидарии с пояси, 

без колони и колонно-гредова система от сглобяеми греди и колони, разположена по 

централната надлъжна ос на сградата. Под фасадните стени има цокълни греди с 

височина около 50 см. Основите под фасадите и напречните стени са ивични, а 

сглобяемите колони най-вероятно стъпват на единични фундаменти.  

    Покривните панели са плоски, с размери 150/430 см, с дебелина  15 см –  от същия вид, 

както на основното тяло на сграда 39459.15.560.3 – щаб. Те са два типа – вътрешни и 

ъглови – леви и десни, и завършват с конзоли, които оформят стрехите на сградата. При 

изграждането на сградата вероятно е допусната грешка  при изпълнение на основите, 

цокълната част и зидариите, в резултат от която ширината на сградата е 780 см (без  

мазилките) и е по-малка с около 20-25 см от необходимата, за да се фиксират точно 

покривните панели към поясите на фасадните стени (долният зъб на панела трябва да 

опре плътно към външния ръб на пояса) и билото. Тази грешка е компенсирана с 

разширение на монолитните пояси на фасадните стени навън. Покривните панели са 

свързани и замонолитени един към друг и към надлъжните сглобяеми греди линейно на 

билото и точковидно – в местата където фугите им пресичат фасадните пояси. Най-

вероятно ъгловите панели не са замонолитени към поясите в ъглите на сградите. Във 

видимите фуги между панелите на се забелязват бетонни дюбели. 

      Колоните са с „двойно Т“ сечение, с габарити 27/20 см. По-големият размер и поясите 

на колоните са по направление на налъжните билни греди. Светлото разстояние между 

тях е 440 см. В уширението на горния край на колоните е оформен правоъгълан прорез, 

в който лягат гредите. Сглобяемите греди са  с „Т“ образно сечение 25/40 см.   

    Предверието е покрито с монолитна полча с дебелина 10 см, лягаща на тухлени 

зидарии с пояси. 
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    Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от  сглобяемата покривна плоча 

и от надлъжните и напречните тухлени зидарии, които са с пояси, но без колони. Най-

голямото помещение – спалното, е със светла дължина близо 20 м и ширина, равна на 

цялата ширина на сградата – 7,35 м. Разстоянието между ограждащите го напречни 

носещи стени попада в изискуемите гранични разстояния за носещи зидарии с пояси за 

сгради в райони VІІ степен – 20 м за монолитни стоманобенонни плочи и 15 м за 

междуетажни подове от дървени, стоманени  или стоманобетонни греди (към които би 

следвало да се приравни сглобяемият покрив, ако не е изпълнен с корави заваръчни 

връзки и бетонови дюбели между панелите), съгласно нормите от 1964 г.  

     В сградата са налице дефекти, аналогични на тези в сграда 39459.15.560.3 – щаб, която 

е със същото покривно покритие: в резултат от увреждането на покривните 

хидроизолации и водоотвеждащите съоръжения стоманобетонните покривни 

конструкции, фасадните и свързаните с тях вътрешни тухлени зидарии, цокълната и 

подовата част на сградата са преовлажнени.   Налице е обрушване на бетоните и 

разкриване на кородирали армировки, паднали мазилки, косо напукани зидарии с 

изветрели разтвори и спукани цокълни греди. Фугите между покривните панели се 

разчит ясно по таваните и замонолитката между тях е компрометирана. Може да се 

допусне, че в резултат от преовлажняването на покрива са компрометирани всички 

замонолитки и заварки между покривните панели, които са прикрити под останките от 

покривните изолации и замазки. 

      Плочата на предверието е с разкрита и кородирала носеща армировка. 

      Деформации, провисвания и пукнатини по покривните панели, греди и колони не се 

забелязват.  

      В  сградата и около нея има останки от паднали окачени тавани, изветрели бетони, 

тухли и мазилки. 

  Якостта на бетона е изпитана на място върху участък от стоманобетонния пояс на 

западната фасада – изпитване с Лаб. № 1230. Определената якост е 14,7 МРа. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Налице е компрометиране на замонолитките и вероятно на заваръчните връзки между 

покривните панели, разрушаване на бетонните покрития и разкриване и кородиране на 

армировките на стоманобетонните конструкции, напукване на цокълните греди, 

носещите зидарии, изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в 

ъгловите зидарии на сградите, по фасадите и цокълните греди най-вероятно се дължат 

на локални слягания на основите, в резултат от преовлажняване на земната основа. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси, 

като е възможно в ъглите на сградите напълно да липсват замонолитки. Това не 

позволява на сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава диафрагма при 

разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към носещите 

тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от тях са с коси 

пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват пълноценно ролята 

на противоземетръсни шайби. Разстоянието между напречните носещи зидарии в 

централната част на сградата е голямо и поради компрометираната коравина на покрива, 

напречната на сградата компонента на сеизмичния  импулс ще натовари фасадните стени 

в централната част на сградата перпендикулярно на равнината им, без да се поеме от 

отдалечените напречни стени. Системата от конструкции, предназначена за поемане 

сеизмичните натоварвания, като цяло е ненадеждна и компрометирана. 
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    По отношение на поемането на вертикалните товари, като цяло стоманобетонните 

покривни конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват 

непрекъснати процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните 

сечения, на разрушаване на бетонните покрития и разкриване и дълбоко кородиране на 

армировката, които неминуемо водят до риск от внезапно саморазрушаване. Тези 

неблагоприятни процеси са най-развити в горната, невидима, прикрита от 

хидроизолациите и замазките повърхнина на покривните панели и в зоните на фугите 

между тях.  

    Сглобяемите греди и колони са в добро състояние и без видими дефекти. Няма яснота 

за състоянието на връзките между тях – заваръчни и монолитни, които остават скрити в 

прореза на горната част на колоните. Същото се отнася и за връзката между покривните 

панели и гредите. Може да се допусне, че те също са компрометирани в резултат от 

увреждането на покривните хидроизолации, липсата на покривни топлоизолации и 

преовлажняването на конструкциите. Поради невидимите връзки между гредите, не 

може да се прецени дали са изчислени и оразмерени и реално  работят като непрекъсната 

греда или като верига от прости греди. Преди разрушаването  или реконструирането на 

сградата е препоръчително да се разкрие внимателно някоя връзка между гредите и да се 

установи действителната им статическа схема. При разрушаване трябва да се има 

предвид, че ако гредите са свързани със заварки в горния пояс и работят заедно като 

непрекъсната греда, при прекъсване на връзката между които и да е от тях, всички 

останали ще променят схемата си на работа, ще се претоварят в различни зони и може да 

се реализира локално или верижно разрушаване на значително разстояние от мястото на 

първата прекъсната връзка.  

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично въздействие е възможно 

локално и верижно разрушаване на конструкциите и сградата. Сградата е определена от 

ІІ рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки:  

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

      При събарянето на сградата (валидно е за всички сгради!) се препоръчва редът на 

разрушаване да следва  обратния ред на изграждането, т.е. първо да се отделят и извадят 

от сградата покривните панели, после билните греди и т.н. Ако се извършва тотално 

разрушаване на всички конструктивни елементи в дадена зона, възможно е верижно 

разрушаване на конструкциите и в съседните части на сградата.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 680 

т; общ обем 402 куб.м, от които тухлени зидарии –141 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 261 куб.м, от които 90 куб. м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.5 – второ спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 05 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 5 от 

Приложение 4; снимки № 5 от Приложение 5. 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изпълнена е със смесена строителна 

система – монолитни и сглобяеми конструкции. Покривът на помещенията е сглобяем, 

от плоски покривни панели, стъпващи към фасадите на монолитни пояси и тухлени 

зидарии без колони и към билото на покрива – на сглобяеми греди и колони. Сградата е 

построена през 1961 г. Правоъгълна е в план и съдържа различни по големина 

помещения, оформени с надлъжни и напречни носещи и разпределителни стени. 

Стрехите на сградата са стоманобетонни – конзолите на покривните панели, а над 

входовете има монолитни козирки. Входното предверие пред спалното помещение  е с 

монолитна плоча, разположена на по-ниско ниво от покрива на сградата.  

2 – констативна част:  

      За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 341 кв.м. При измерването се установи, че реалната 

площ е 348 кв.м, като разликата се дължи на пристроеното на западната фасада малко 

входно предверие пред входа на спалното помещение.  

      Сградата е напълно аналогична като строителна и конструктивна система на сграда 

39459.15.560.4 – първо спално. Разликите са две: ширината е по-голяма – 8,10 м, колкото 

е необходима за точното фиксиране на покривните панели, каквато е и на основната 

сграда на щаба -  сграда 39459.15.560.3  (вместо 7,85 м на „ сгрешената“ ширина на първо 

спално - 39459.15.560.4); голямото централно помещение е скъсено с една ос, при което 

разстоянието между напречните носещи стени е намалено до 15 м. 

     Вертикалните натоварвания се поемат от покривни панели, тухлени зидарии с пояси, 

без колони и колонно-гредова система от сглобяеми греди и колони, разположена по 

централната надлъжна ос на сградата. Под фасадните стени има цокълни греди с 

височина около 50 см. Основите под фасадите и напречните стени са ивични, а 

сглобяемите колони най-вероятно стъпват на единични фундаменти.  

     Покривните панели са плоски, с размери 150/430 см, с дебелина  15 см –  от същия 

вид, както на основното тяло на сграда 39459.15.560.3 – щаб и на сграда 39459.15.560.4 

– първо спално. Те са два типа – вътрешни и ъглови – леви и десни, и завършват с 

конзоли, които оформят стрехите на сградата. Покривните панели са свързани и 

замонолитени един към друг и към надлъжните сглобяеми греди линейно на билото и 

точковидно – в местата където фугите им пресичат фасадните пояси. Най-вероятно 

ъгловите панели не са замонолитени към поясите в ъглите на сградите.  

      Колоните са с „двойно Т“ сечение, с габарити 27/20 см. По-големият размер и поясите 

на колоните са по направление на налъжните билни греди. Светлото разстояние между 

тях е 440 см. В уширението на горния край на колоните е оформен правоъгълан прорез, 

в който лягат гредите. Сглобяемите греди са  с „Т“ образно сечение 25/40 см.   

    Предверието е покрито с монолитна полча с дебелина 10 см, лягаща на тухлени 

зидарии с пояси. 

    Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от  сглобяемата покривна плоча 

и от надлъжните и напречните тухлени зидарии, които са с пояси, но без колони. Най-
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голямото помещение – спалното, е със светла дължина близо 15 м и ширина, равна на 

цялата ширина на сградата – 7,35 м. Разстоянието между ограждащите го напречни 

носещи стени попада в изискуемите гранични разстояния за носещи зидарии с пояси за 

сгради в райони VІІ степен – 20 м за монолитни стоманобенонни плочи и 15 м за 

междуетажни подове от дървени, стоманени  или стоманобетонни греди (към които би 

следвало да се приравни сглобяемият покрив, ако не е изпълнен с корави заваръчни 

връзки и бетонови дюбели), съгласно нормите от 1964 г.  

     В сградата са налице дефекти, аналогични на тези в сграда 39459.15.560.3 – щаб, и 

сграда 39459.15.560.4 – първо спално, които са със същото покривно покритие: в 

резултат от увреждането на покривните хидроизолации и водоотвеждащите съоръжения 

стоманобетонните покривни конструкции, фасадните и свързаните с тях вътрешни 

тухлени зидарии, цокълната и подовата част на сградата са преовлажнени.   Налице е 

обрушване на бетоните и разкриване на кородирали армировки, паднали мазилки, косо 

напукани зидарии с изветрели разтвори и спукани цокълни греди. Фугите между 

покривните панели се разчит ясно по таваните и замонолитката между тях е 

компрометирана. Във видимите фуги между панелите на се забелязват бетонни дюбели. 

Може да се допусне, че в резултат от преовлажняването на покрива са компрометирани 

всички замонолитки и заварки между покривните панели, които са прикрити под 

останките от покривните хидроизолации и замазки. 

      Плочата на предверието е с разкрита и кородирала носеща армировка. 

      Деформации, провисвания и пукнатини по покривните панели, греди и колони не се 

забелязват. В  сградата и около нея има останки от паднали окачени тавани, изветрели 

бетони, тухли и мазилки. 

     Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху сглобяема колона и сглобяема 

греда в голямото спално помещение – изпитвания с Лаб. №№ 1223, 1224. Определената 

якост е съответно 13,1 МРа и 8,9 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Налице е компрометиране на замонолитките и вероятно на заваръчните връзки между 

покривните панели, разрушаване на бетонните покрития и разкриване и кородиране на 

армировките на стоманобетонните конструкции, напукване на цокълните греди, 

носещите зидарии, изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в 

ъгловите зидарии на сградите, по фасадите и цокълните греди най-вероятно се дължат 

на локални слягания на основите, в резултат от преовлажняване на земната основа и на 

липсата на армировка в основите. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси, 

като е възможно в ъглите на сградите напълно да липсват замонолитки. Това не 

позволява на сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава диафрагма при 

разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към носещите 

тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от тях са с коси 

пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват пълноценно ролята 

на противоземетръсни шайби. Разстоянието между напречните носещи зидарии, 

ограждащи  най-голямото помещение е голямо и поради компрометираната коравина на 

покрива, напречната на сградата компонента на сеизмичния  импулс ще натовари 

фасадните стени в тази зона перпендикулярно на равнината им, без да се поеме от 

отдалечените напречни стени. Освен това, тези стени са с отвори, без колони и са с 

дължина ½ от ширината на сградата. Системата от конструкции, предназначена за 

поемане сеизмичните натоварвания е ненадеждна и компрометирана. 
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    По отношение на поемането на вертикалните товари, като цяло стоманобетонните 

покривни конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват 

непрекъснати процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните 

сечения, на разрушаване на бетонните покрития и разкриване и дълбоко кородиране на 

армировката, които неминуемо водят до риск от внезапно саморазрушаване. Тези 

неблагоприятни процеси са най-развити в горната, невидима, прикрита от 

хидроизолациите и замазките повърхнина на покривните панели и в зоните на фугите 

между тях.  

    Сглобяемите греди и колони са в добро състояние и без видими дефекти. Няма яснота 

за състоянието на връзките между тях – заваръчни и монолитни, които остават скрити в 

прореза на горната част на колоните. Същото се отнася и за връзката между покривните 

панели и гредите. Може да се допусне, че те също са компрометирани в резултат от 

увреждането на покривните хидроизолации, липсата на покривни топлоизолации и 

преовлажняването на конструкциите. Поради невидимите връзки между гредите, не 

може да се прецени дали са изчислени и оразмерени и реално  работят като непрекъсната 

греда или като верига от прости греди. Преди разрушаването  или реконструирането на 

сградата е препоръчително да се разкрие внимателно някоя връзка между гредите и да се 

установи действителната им статическа схема. При разрушаване трябва да се има 

предвид, че ако гредите са свързани със заварки в горния пояс и работят заедно като 

непрекъсната греда, при прекъсване на връзката между които и да е от тях, всички 

останали ще променят схемата си на работа, ще се претоварят в различни зони и може да 

се реализира локално или верижно разрушаване на значително разстояние от мястото на 

първата прекъсната връзка.  

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично въздействие е възможно 

локално и верижно разрушаване на конструкциите и сградата. Сградата е определена от 

ІІ рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки:  

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

      При събарянето на сградата (валидно е за всички сгради!) се препоръчва редът на 

разрушаване да следва  обратния ред на изграждането, т.е. първо да се отделят и извадят 

от сградата покривните панели, после билните греди и т.н. Ако се извършва тотално 

разрушаване на всички конструктивни елементи в дадена зона, възможно е верижно 

разрушаване на конструкциите и в съседните части на сградата.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 710 

т; общ обем 418 куб.м, от които тухлени зидарии –146 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 272 куб.м, от които 90 куб. м сглобяеми. При разрушаване количеството 

на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.6 – кухненски блок, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 06 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 6 от 

Приложение 4; снимки № 6 от Приложение 5 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изпълнена е със смесена строителна 

система – монолитни и сглобяеми конструкции. Покривът на помещенията е сглобяем, 

от плоски покривни панели, стъпващи към фасадите на монолитни пояси и тухлени 

зидарии без колони и към билото на покрива – на сглобяеми греди и колони. Сградата е 

построена през 1961 г. Правоъгълна е в план и съдържа различни по големина 

помещения, оформени с надлъжни и напречни носещи и разпределителни стени. 

Стрехите на сградата са стоманобетонни – конзолите на покривните панели, а над 

входовете има монолитни козирки. 

 

      2 – констативна част:  

      За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 340 кв.м. При измерването се установи, че реалната 

площ е също 340 кв.м.  

      Сградата е напълно аналогична като строителна и конструктивна система на сгради 

39459.15.560.4 – първо спално и 39459.15.560.5 – второ спално. Разликата е в липсата на 

пристроено входно предверие.   

     Вертикалните натоварвания се поемат от покривни панели, тухлени зидарии с пояси, 

без колони и колонно-гредова система от сглобяеми греди и колони, разположена по 

централната надлъжна ос на сградата. Под фасадните стени има цокълни греди с 

височина около 50 см. Основите под фасадите и напречните стени са ивични, а 

сглобяемите колони най-вероятно стъпват на единични фундаменти.  

     Покривните панели са плоски, с размери 150/430 см, с дебелина  15 см –  от същия 

вид, както на основното тяло на сграда 39459.15.560.3 – щаб и на сгради 39459.15.560.4  

и 39459.15.560.5 – първо и второ спално. Те са два типа – вътрешни и ъглови – леви и 

десни, и завършват с конзоли, които оформят стрехите на сградата. Покривните панели 

са свързани и замонолитени един към друг и към надлъжните сглобяеми греди линейно 

на билото и точковидно – в местата където фугите им пресичат фасадните пояси. Най-

вероятно ъгловите панели не са замонолитени към поясите в ъглите на сградите.  

      Колоните са с „двойно Т“ сечение, с габарити 27/20 см. По-големият размер и поясите 

на колоните са по направление на налъжните билни греди. Светлото разстояние между 

тях е 440 см. В уширението на горния край на колоните е оформен правоъгълан прорез, 

в който лягат гредите. Сглобяемите греди са  с „Т“ образно сечение 25/40 см.   

    Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от  сглобяемата покривна плоча 

и от надлъжните и напречните тухлени зидарии, които са с пояси, но без колони. Най-

голямото помещение – столовата, е със светла дължина близо 11,4 м и ширина, равна на 

цялата ширина на сградата – 7,35 м. Разстоянието между ограждащите го напречни 

носещи стени попада в изискуемите гранични разстояния за носещи зидарии с пояси за 

сгради в райони VІІ степен – 20 м за монолитни стоманобенонни плочи и 15 м за 

междуетажни подове от дървени, стоманени  или стоманобетонни греди (към които би 
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следвало да се приравни сглобяемия покрив, ако не е изпълнен с корави заваръчни връзки 

и бетонови дюбели), съгласно нормите от 1964 г. Някои от простенките между отворите 

по фасадите са по-къси от 0,75 м. 

     В сградата са налице дефекти, аналогични на тези в сграда 39459.15.560.3 – щаб, и 

сгради 39459.15.560.4 и 39459.15.560.5 – първо и второ спално, които са със същото 

покривно покритие: в резултат от увреждането на покривните хидроизолации и 

водоотвеждащите съоръжения стоманобетонните покривни конструкции, фасадните и 

свързаните с тях вътрешни тухлени зидарии, цокълната и подовата част на сградата са 

преовлажнени.   Налице е обрушване на бетоните и разкриване на кородирали 

армировки, паднали мазилки, косо напукани зидарии с изветрели разтвори и спукани 

цокълни греди. Фугите между покривните панели се разчит ясно по таваните и 

замонолитката между тях е компрометирана. Във видимите фуги между панелите не се 

забелязват бетонни дюбели. Може да се допусне, че в резултат от преовлажняването на 

покрива са компрометирани всички замонолитки и заварки между покривните панели, 

които са прикрити под останките от покривните хидроизолации и замазки. 

      Деформации, провисвания и пукнатини по покривните панели, греди и колони не се 

забелязват.  

      В  сградата и около нея има останки от паднали окачени тавани, изветрели бетони, 

тухли и мазилки. 

   

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Налице е компрометиране на замонолитките и вероятно на заваръчните връзки между 

покривните панели, разрушаване на бетонните покрития и разкриване и кородиране на 

армировките на стоманобетоновите конструкции, напукване на цокълните греди, 

носещите зидарии, изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в 

ъгловите зидарии на сградите, по фасадите и цокълните греди най-вероятно се дължат 

на локални слягания на основите, в резултат от преовлажняване на земната основа и на 

липсата на армировка в основите. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси, 

като е възможно в ъглите на сградите напълно да липсват замонолитки. Това не 

позволява на сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава диафрагма при 

разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към носещите 

тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от тях са с коси 

пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват пълноценно ролята 

на противоземетръсни шайби. Разстоянието между напречните носещи зидарии в 

централната част на сградата е голямо и поради компрометираната коравина на покрива, 

напречната на сградата компонента на сеизмичния  импулс ще натовари фасадните стени 

в централната част на сградата перпендикулярно на равнината им, без да се поеме от 

отдалечените напречни стени. Системата от конструкции, предназначена за поемане 

сеизмичните натоварвания е ненадеждна и компрометирана. 

    По отношение на поемането на вертикалните товари стоманобетонните покривни 

конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват непрекъснати 

процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните сечения, на 

разрушаване на бетонните покрития и разкриване и дълбоко кородиране на армировката, 

които неминуемо водят до риск от внезапно саморазрушаване. Тези неблагоприятни 

процеси са най-развити в горната, невидима, прикрита от хидроизолациите и замазките 

повърхнина на покривните панели и в зоните на фугите между тях.  
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    Сглобяемите греди и колони са в добро състояние и без видими дефекти. Няма яснота 

за състоянието на връзките между тях – заваръчни и монолитни, които остават скрити в 

прореза на горната част на колоните. Същото се отнася и за връзката между покривните 

панели и гредите. Може да се допусне, че те също са компрометирани в резултат от 

увреждането на покривните хидроизолации, липсата на покривни топлоизолации и 

преовлажняването на конструкциите. Поради невидимите връзки между гредите, не 

може да се прецени дали са изчислени и оразмерени и реално  работят като непрекъсната 

греда или като верига от прости греди. Преди разрушаването  или реконструирането на 

сградата е препоръчително да се разкрие внимателно една връзка между гредите и да се 

установи действителната им статическа схема. При разрушаване трябва да се има 

предвид, че ако гредите са свързани със заварки в горния пояс и работят заедно като 

непрекъсната греда, при прекъсване на връзката между които и да е от тях, всички 

останали ще променят схемата си на работа, ще се претоварят в различни зони и може да 

се реализира локално или верижно разрушаване на значително разстояние от мястото на 

първата прекъсната връзка.  

 

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично въздействие е възможно 

локално и верижно разрушаване на конструкциите и сградата. Сградата е определена от 

ІІ рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

 

5 – препоръки и мерки:  

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

      При събарянето на сградата (валидно е за всички сгради!) се препоръчва редът на 

разрушаване да следва  обратния ред на изграждането, т.е. първо да се отделят и извадят 

от сградата покривните панели, после билните греди и т.н. Ако се извършва тотално 

разрушаване на всички конструктивни елементи в дадена зона, възможно е верижно 

разрушаване на конструкциите и в съседните части на сградата.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 695 

т; общ обем 410 куб.м, от които тухлени зидарии –144 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 266 куб.м, от които 90 куб. м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.7 – склад, рискова група „ІІІ“/ „ІІ“ (за пристройката) –  

за събаряне, обект № 7 от специализирана карта в Приложение 3;  

чертеж № 7 от Приложение 4; снимки № 7 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите:  

      Сградата е едноетажна, масивна, изпълнена със смесена строителна система:  

покривът на една част от помещенията е сглобяем, от плоски покривни панели, стъпващи 

тухлени зидарии с пояси, без колони (част 1); покривната конструкция на друга част от 

помещенията представлява гредоскара от стоманобетонни сглобяеми греди, стъпващи на 

монолитни рамки и на тухлени зидарии с наклонени пояси (част 2), а покривът на 

пристройката е с дървена покривна конструкция, стъпваща на зидарии с пояси (част 3). 

Всички тухлени зидарии са със стоманобетонни пояси и щурцове, без колони, с 

изключение на колоните на трите рамки. Сградата е построена през 1962 г., по документи 

има застроена площ 183 кв.м и съдържа три части, които на са отделени с фуги и имат 

напълно различни покривни покрития. Всяка от тези части има по няколко помещения. 

2 – констативна част:  

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1962 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 183 кв.м, която се различава от установената при 

заснемането. Разликата се получава от пристройката в западната част на сградата, която 

е с площ 73 кв.м и заедно с нея общата застроена площ на сградата става 256 кв.м. 

     Вертикалните товари в част 1 от сградата (с фасади на изток-юг) се поемат от плоски 

покривни панели, тухлени зидарии с пояси, цокълни греди и ивични основи. 

      Хоризонталните натоварвания се поемат от покривните панели и надлъжните и 

напречните носещи стени.  

     Покривните хидроизолации и замазки са увредени, фугите между панелите са 

протекли и в тях е започнал процес на обрушване на бетона и разкриване и кородиране 

на армировките. Покривните панели нямат пукнатини и деформации. 

     Вертикалните товари в част 2 от сградата (с фасади на изток-север) се поемат от 

сглобяеми стоманобетонни греди, стоманобетонни рамки, тухлени зидарии с пояси, 

цокълни греди и ивични основи. Покривното покритие е от вълнообразни 

азбестоциментови плоскости, стъпващи на скара от сглобяеми стоманобетонни греди. 

Гредите са с „Г“- образно сечение с размери 10/18 см, имат дължина 400 см и са 

разположени през 60 см. Те стъпват на наклонените ригели на напречните монолитни 

рамки и на наклонените пояси на напречните тухлени зидарии. Ригелите на рамките са 

със сечение 25/37 см. Източните и централните колони са със сечение 25/30 см и с 

височини, съответно 225 и 280 см. Западните колони са със сечение 25/50 см и с височина 

215 см. Рамките не са симетрични спрямо билото –  източният светъл отвор е 335 см, а 

западният е 360 см.  

     Хоризонталните натоварвания се поемат от надлъжните и напречните тухлени 

зидарии и от стоманобетонните рамки. 

      Покривното покритие е увредено. От течовете стените са преовлажнени. Тухлените 

зидарии са напукани, с изветрели и обрушени тухли, мазилки и разтвори. По сглобяемите 

покривни греди и по елементите на рамките дефекти не се забелязват.  

     Вертикалните товари в част 3 (с надлъжна фасада на запад и вход от юг) се поемат от 

дървени конструкции, тухлени зидарии с пояси, цокълни греди и ивични основи. 
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Покритието е от вълнообразни азбестоциментови плоскости, прихванати към дървена 

скара от дъски и ребра.  Хоризонталните натоварвания се поемат от тухлените зидарии. 

    В резултат от протичането на покрива дървените конструкции са овлажнени, 

деформирали и провиснали, а фазерните тавански обшивки са паднали. Тухлените 

зидарии, цокълната част и подовете също са преовлажнени. Зидариите са напукани и с 

изветрели разтвори. 

    Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху три елемента – на сглобяема 

покривна греда, на ригела на рамка и на монолитна козирка – изпитвания с Лаб. №№ 

1225,1226, 1227. Определената якост е сътветно 18,4 МРа, 17,7 МРа и 8,1 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

    По отношение на поемането на вертикалните товари, стоманобетонните  конструкции 

в Част 1 и в Част 2 от сградата са в добро състояние и надеждени.  

     В Част 3 от сградата дървените покривни конструкции са компрометирани.  

     Всички тухлени зидарии са напукани, с изветрели мазилки и разтвори и с намалена 

носимоспособност, и не могат да изпълняват надеждно функциите си за поемане на 

ветикални и особено на хоризонтални натоварвания. Пукнатините в тях вероятно се 

дължат на слягане на основите в резултат от преовлажняване на земната основа и липсата 

на армировка в основите. Някои от козирките са силно изветрели и обрушени, с разкрита 

и кородирала армировка. 

      Като цяло сградата е с разнородни покривни конструкции и няма единна 

конструктивна система за поемане на сеизмичните въздействия.  

4 – оценка на риска:  

       Рискът от саморазрушаване на отделни участъци от покрива в Част 3 от сградата е 

много голям, а в останалите части на сградата – умерен. Сградата е определена от ІІІ/ІІ 

(за част 3 – пристройка) рискова група с препоръка за принудително събаряне. 

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 350 

т; общ обем 161 куб.м, от които тухлени зидарии – 75 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 86 куб.м, от които сглобяеми – 12 куб.м. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. Азбестоциментовите плоскости са с тегло 

около 3,5  т. 
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Сграда 39459.15.560.8 – дежурни разчети, рискова група „І“ – за събаряне, 

обект № 8 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 8 от 

Приложение 4; снимки № 8 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

    Сградата е едноетажна, масивна, без стоманобетонна таванска/покривна плоча, с 

дървена покривна конструкция, стъпваща на носещи тухлени зидарии с пояси, без 

колони. Построена е през 1962 г., има застроена площ 151 кв. м и съдържа няколко 

служебни помещения, умивални и тоалетни. До сградата няма пътна връзка.   

2 – констативна част:  

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1962 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 151 кв.м, която съответства и на установената при 

заснемането.  

     Вертикалните товари се поемат от дървена покривна конструкция, тухлени зидарии с 

пояси, цокълни греди и ивични фундаменти. Покривът е от азбестоциментови 

вълнообразни плоскости, стъпващи на дъсчена скара и напречни ферми  от кофражни 

дъски. Фермите са през 60-70 см и стъпват на фасадните и на централната надлъжна 

носеща стена. 

    Хоризонталните натоварвания се поемат от надлъжните и напречните тухлени 

зидарии. Някои от простенките на фасадите са с дължина по-малка от 0,75 м, а отворите 

на прозорците са на по-малко от 1,5 м от ъглите на сградата.  

     Покривът е с увредено покритие и в местата на по-интензивните течове дървените 

конструкции са овлажнени и провиснали, мазилките заедно с камъшената основа и 

летвите са разрушени и пропаднали. Таванът на умивалното е подпрян с временна 

дървена конструкция. Тухлените зидарии, цокълната греда и настилките са 

преовлажнени. Зидариите са напукани, с изветрели, обрушени и паднали мазилки и 

разтвори. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

     Дървената покривна конструкция и тухлените зидарии са компрометирани. Сградата 

няма конструктина система за поемане на хоризонталните сеизмични въздействия. 

4 – оценка на риска: 

  Рискът от саморазрушаване на отделни части от сградата е много голям и тя е 

определена от І рискова група с препоръка за принудително събаряне. 

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 175 

т; общ обем 98 куб.м, от които тухлени зидарии – 67 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 31 куб.м. При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 

15-25%. Азбестоциментовите плоскости са с тегло около 4 т. 
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Сграда 39459.15.560.9 – старо спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне, обект № 9 

от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 9 от Приложение 4; снимки 

№ 9 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, изпълнена е със смесена строителна 

система – сглобяеми и монолитни конструкции. Построена е през 1962 г. и се състои от 

основна сграда – спално и пристройка с две помещения, долепена от юг. Покривът на 

основната сграда е сглобяем, от плоски покривни панели, стъпващи на фасадните 

зидарии и на тухлена зидария по централната надлъжна ос – всички с монолитни пояси, 

без колони.  

2 – констативна част: 

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1962 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 181 кв.м, която съответства и на установената при 

заснемането.  

    Сградата е правоъгълна план и е изградена по същия начин, както основното тяло на 

сграда 39459.15.560.3 – щаб. Вертикалните натоварвания се поемат от сглобяеми плоски 

покривни панели (Тип 1) с размери 150/430 см и с дебелина 15 см, и носещи тухлени 

стени с пояси, без колони. Фасадните стени стъпват на цокълна соманобетонна греда с 

височина около 50 см. Основите под носещите стени са ивични. Покривните панели са 

два типа: вътрешни – с едностранна конзолна част (стреха) 30 см и крайни ъглови – леви 

и десни, с двустранна конзолна част (стрехи) 30 см към надлъжната и напречната фасада. 

Панелите са с дебелина 15 см и от долната страна към стрехите имат масивен изпъкнал 

ръб с размери около 7/7 см, който се опира към външната страна на горния ръб на пояса 

на надлъжните фасадни стени. Замонолитването на покривните панели един към друг и 

към противоземетръсните пояси на тухлените зидарии е можело да се извърши 

непрекъснато само на билото и точковидно само на местата, където фугите между тях 

пресичат поясите. При това положение крайните ъглови панели не са замонолитени към 

пясите в ъгълите на сградата. При оглеждането на таванските фуги между панелите не 

се забелязва наличието на дюбели. 

     Над входовете има две монолитни козирки 80/200 см  и една 140/190, която е подпряна 

с две тънки, метални тръбни колони. 

     В пристроените помещения в южната част на сградата покривните панели (Тип 2) са 

различни по размери от останалите и освен на тухлените зидарии се опират на 

конзолните части на крайните покривни панели на основната сграда, на една монолитна 

греда на билото и на две стоманени релси, разположени между билото и фасадите. 

Поради по-големия размер на панелите козирките към надлъжните фасади на покрива в 

тази част са по-дълги – 100 см. 

     Хоризонталните натоварвания се поемат от сглобяемата покривна плоча и 

надлъжните и напречните насещи тухлени зидарии, които са с пояси, но без колони. Част 

от тухлените простенки в сградата са с дължина по-малка от 0,75 м, а отворите на 
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прозорците на северозападния ъгъл на сградата са на разстояние по-малко от 1,5 м от 

ъглите. Разстоянието между напречните носещи стени е 15,3 м и е на границата на  

изискуемите разстояния между носещи зидарии с пояси за сгради в райони VІІ степен – 

20 м за монолитни стоманобенонни плочи и 15 м за междуетажни подове от дървени, 

стоманени  или стоманобетонни греди (към които би следвало да се приравни 

сглобяемият покрив, ако не е изпълнен с корави заваръчни връзки и бетонови дюбели), 

съгласно нормите от 1964 г.  

     В резултат от увреждането на покривните хидроизолации и водоотвеждащите 

съоръжения стоманобетонните покривни конструкции, фасадните и свързаните с тях 

вътрешни тухлени зидарии, цокълната и подовата част на сградата са преовлажнени.   

Налице е обрушване на бетоните и разкриване на кородирали армировки, паднали 

мазилки, косо напукани зидарии с изветрели разтвори. Фугите между покривните панели 

се разчит ясно по таваните и замонолитката между тях е компрометирана. Не се виждат 

бетонови дюбели във фугите между панелите. Може да се допусне, че в резултат от 

преовлажняването на покрива са компрометирани всички замонолитки и заварки между 

покривните панели, които са прикрити под останките от покривните изолации и замазки. 

      Деформации, провисвания и пукнатини по покривните панели не се забелязват.  

      В  сградата и около нея има останки от паднали изветрели бетони, тухли и мазилки. 

      Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху три елемента – монолитна 

козирка и покривни панели Тип 1 и Тип 2  – изпитвания с Лаб. №№ 1217,1218, 1219. 

Определената якост е сътветно 5,6 МРа, 40,4 МРа и 21,1 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Налице е компрометиране на замонолитките и вероятно на заваръчните връзки между 

покривните панели, разрушаване на бетонните покрития и разкриване и кородиране на 

армировките на стоманобетонните конструкции, напукване на носещите зидарии, 

изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в ъгловите зидарии на 

сградите и по фасадите най-вероятно се дължат на локални слягания на основите, в 

резултат от преовлажняване на земната основа и на липса на армировка в основите. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси, 

като е възможно в ъглите на сградата напълно да липсват заваръчни връзки и 

замонолитки. Това не позволява сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава 

диафрагма при разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към 

носещите тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от 

тях са с коси пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват ролята 

на противоземетръсни шайби. Разстоянието между носещите напречни тухлени стени е 

голямо. 

    По отношение на поемането на вертикалните товари, като цяло стоманобетонните 

покривни конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват 

непрекъснати процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните 

сечения, на разрушаване на бетонните покрития и разкриване, и дълбоко кородиране на 

армировката, които неминуемо ще доведат до тяхното разрушаване. 



42 
 

   По отношение на поемането на хоризонталните натоварвания от сеизмично 

въздействие покривите от сглобяеми панели и голяма част от тухлените зидарии са  

ненадеждни. 

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично въздействие е възможно 

локално и верижно разрушаване на сградата. Сградата е определена от ІІ рискова група,   

с препоръка за принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне. 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 375 

т; общ обем 220 куб.м, от които тухлени зидарии –77 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 143 куб.м, от които 47 куб. м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.10 – гараж, рискова група „ІІ“ –  за събаряне,  

обект № 10 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 10 от 

Приложение 4; снимки № 10 от Приложение 5. 

 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив. Стоманобетонните конструкции са 

изпълнени със смесена строителна система:  покривът на помещенията е сглобяем, от 

олекотени покривни панели с цилиндрични надлъжни кухини, стъпващи на сглобяеми 

рамки с наклонени ригели и колони с различни височини, и на носещи фасадни тухлени 

зидарии с дебелина 38 см, с монолитни греди, пояси и щурцове, с тухлени колони 50/50. 

Сградата е построена през 1961 г. и по документи има застроена площ 422 кв.м. Съдържа  

шест гаражни клетки и няколко обслужващи  помещения, част от които са с две 

експлоатационни нива. Към южната фасада са пристроени малък гараж и тоалетна. 

2 – констативна част:  

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 422 кв.м. При извършените измервания се установи, че 

тази площ не включва площите на двете пристройки, с които общата застроена площ на 

сградата с пристройките става 448 кв.м. В сградата е изградена монолитна плоча на ниво 

+ 2,45 м, чрез която се образува допълнителна експлоатационна площ от около 90 кв.м, 

с която общата разгъната застроена площ на сградата става 538 кв.м. Достъпът до 

второто ниво се е осигурявал с метална стълба, която днес липсва. 

     Сградата има пет надлъжни оси през 400 см – две фасадни, една централна и две 

междинни, и  седем напречни оси през 420 см – две фасадни и пет вътрешни, по които са 

разположени напречните рамки. 

     Вертикалните товари се поемат от покривни панели, сглобяеми рамки, носещи 

тухлени стени с дебелина 38 см с пояси и тухлени колони 50/50 см, цокълни греди и 

ивични основи. Покривните панели са с надлъжни цилиндрични кухини. Имат размери 

60/400 см и дебелина 25 см и стъпват на ригелите на рамките и на поясите на напречните 

фасадни стени.  На места между колоните на рамките са изградени носещи тухлени 

стени. Ригелът на рамките е от сглобяеми греди с „Т“- образно сечение с размери  25/40 

см и с дължина 400 см. Сглобяемите колони са със сечение 25/25 см и различни височини 

– в оста на билото – 425 см и в междинната ос – 400 см. Крайните греди на ригелите 

стъпват на пояса на западната тухлена фасада и на монолитна  греда със сечение 38/40 

см, премостваща входните гаражни врати на източната фасада. Монолитната греда на 

източната фасада стъпва на простенките между гаражните врати. Те са с размери 100/38 

см и имат две монолитни колонки със сечение 20/38 см, към които са замонолитени 

металните каси на вратите. 

     Хоризонталните натоварвания се поемат от сглобяемата покривна плоча и от 

надлъжните и напречните тухлени зидарии. 
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    Покривните хидроизолации и замазки са увредени, фугите между панелите са 

протекли и замонолитките между тях са компрометирани. Всички части на сградата са 

преовлажнени. Има спукани и провиснали панели. Монолитната греда на източната 

фасада е с обрушен бетон и с разкрита и кородирала армировка. Сглобяемите ригели и 

колони и монолитните колони са в добро състояние, без видими дефекти. Тухлените 

зидарии на места са с пукнатини, с обрушени и паднали мазилки и с изветрели разтвори. 

    Пристройката-гараж е с монолитна плоча и тухлени зидари 25 см и е във видимо добро 

състояние. Пристроените тоалетни са с тънка 6-8 см плоча и с неизмазани, грубо 

иззидани стени 12 см, които са обрушени и с изветрял разтвор. 

    Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху четири елемента – на 

монолитната колонка до южната гаражна врата, на сглобяема колона, на покривна панела 

и на сглобяема покривна греда – изпитвания с Лаб. №№ 1210, 1211, 1212, 1213. 

Определената якост е сътветно: 11,3 МРа; 22,6 МРа; 9,8 МРа и 9,0 МРа. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата:  

    Налице е компрометиране на покривните хидроизолации и замазки, на замонолитките 

и вероятно на заваръчните връзки между покривните панели, разрушаване на бетонните 

покрития и разкриване и кородиране на армировките на покривните панели и на 

фасадните греди, напукване на някои от покривните панели, цокълните греди, носещите 

зидарии, изветряне на разтворите и обрушване на мазилките. Пукнатините в  зидариите 

и цокълните греди най-вероятно се дължат на локални слягания на основите, в резултат 

от преовлажняване на земната основа и липсата на армировка в основите. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси и 

греди. Това не позволява на сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава 

диафрагма при разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към 

носещите тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от 

тях са с пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват пълноценно 

ролята на противоземетръсни шайби. 

    По отношение на поемането на вертикалните товари, като цяло стоманобетонните 

покривни конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват 

непрекъснати процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните 

сечения, на разрушаване на бетонните покрития и разкриване и дълбоко кородиране на 

армировката, които неминуемо водят до риск от внезапно саморазрушаване. Тези 

неблагоприятни процеси са най-развити в горната, невидима, прикрита от 

хидроизолациите и замазките повърхнина на покривните панели, в зоните на фугите 

между тях и особено  по гредите на източната фасада.  

    Сглобяемите греди и колони са в добро състояние и без видими дефекти. Няма яснота 

за състоянието на връзките между тях – заваръчни и монолитни, които остават скрити. 

Същото се отнася и за връзката между покривните панели и поясите и гредите. Може да 

се допусне, че те също са компрометирани в резултат от увреждането на покривните 

хидроизолации, липсата на покривни топлоизолации и преовлажняването на 

конструкциите.  

     Тухлените корнизи са частично разрушени. 
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4 – оценка на риска:  

 

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли, покривни панели и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично 

въздействие е възможно локално и верижно разрушаване на конструкциите и сградата. 

Сградата е определена от ІІ рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

 

5 – препоръки и мерки:  

 

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

      При събарянето на сградата (валидно е за всички сгради!) се препоръчва редът на 

разрушаване да следва  обратния ред на изграждането, т.е. първо да се отделят и извадят 

от сградата покривните панели, после билните греди и т.н. Ако се извършва тотално 

разрушаване на всички конструктивни елементи в дадена зона, възможно е верижно 

разрушаване на конструкциите и в съседните части на сградата.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 900 

т; общ обем 428 куб.м, от които тухлени зидарии – 183 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 245 куб.м, от които 96 куб.м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.11 – гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне,  

обект № 11 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 11 от 

Приложение 4; снимки № 11 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

    Сградата е едноетажна, масивна. Стоманобетонните конструкции са изпълнени със 

смесена строителна система:  покривът на основното тяло е плосък,  сглобяем, от 

коритообразни покривни панели, стъпващи на западната надлъжна фасада на носещи 

тухлени зидарии с пояси, с тухлени колони 50/50 в осите на централните колони, без 

стоманобетонни колони, а на източната фасада и на билото на покрива – на сглобяеми 

греди и колони. Пристройката е с плосък покрив, изграден от два типа сглобяеми панели, 

стъпващи на тухлени зидарии с пояси, без колони.  

    Сградата е построена през 1961 г. Има площ 586 кв.м и се състои от едно голямо 

еднопространствено тяло с дванадесет напречни гаражни места с врати на източната 

фасада и пристройка долепена към южната фасада. Пристройката се състои от  две, 

разделени с фуга части със самостоятелни входове, имащи различни подови и покривни 

нива и различни покривни покрития. 

2 – констативна част:  

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 586 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

    Основното тяло на сградата е правоъгълно, с външни размери 42,50/12,40 м. В 

надлъжна посока са оформени три оси през 600 см – по двете фасади и билото, а в 

напречна посока – тринадесет оси през 350 см, които разчленяват източната фасада на 

дванадесет части, в които се вместват вратите на отделните гаражни места.  

     Вертикалните товари в основното тяло се поемат от коритообразни, оребрени 

покривни панели, тухлени зидарии с пояси и с тухлени колони, сглобяеми греди и 

колони, цокълни греди, ивични основи и единични фундаменти под централните колони. 

Покривните панели са  с дължина 600 см, ширина 150 см и височина 40 см. Контурът им 

е оформен с греди 10/40. Плоската, черупковидна покривна част на панелите е напречно 

оребрена през 150 см и има дебелина 6-8 см. На билото панелите стъпват на шест  

надлъжни сглобяеми стоманобетонни греди с двойно „Т“ сечение, с габаритни размери 

30/70 см и с дължина 700 см. Гредите са с плътно правоъгълно сечение към опорите и 

стъпват на седем сглобяеми колони с височина 355 см и сечение 30/30 см, разположени 

през 700 см осово. Зидариите на западната фасада са с дебелина 25 см и имат пет тухлени 

колони 50/50 см, разположени в  напречните  оси на централните колони. На източната 

фасада покривните панели лягат на сглобяеми греди с правоъгълно напречно сечение 

50/30 см и дължина 350 см, стъпващи на две крайни монолитни колони 25/25 см и на  

единадесет вътрешни сглобяеми колони с височина 340 см , с „Т“-образно сечение с 

габарити 50/50 см, разположени през 350 см осово. Покривните панели най-вероятно 

имат твърди монолитни и заваръчни връзки  един към друг само по късите си страни към 

билото. По контура на сградата би следвало те да са замонолитени и заварени към 

стоманобетоновите пояси на зидариите, но на напречните фасади няма наклонени пояси 

на нивото на покривните панели, от което следва, че е възможно те да са свързани само 
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към билото и към двете надлъжни фасади, без да имат каквито и да било връзки по между 

си и с други стоманобетонни конструкции по направление на дължината си.  

    По целия контур на основното тяло на сградата е изпълнен тухлен корниз от единични 

тухли, наддаващи се навън. 

     В напречна посока горният край на тухлените колони на западната фасада, 

централните сглобяеми колони и съответните сглобяемите колони на източната фасада 

са свързани с два стоманобетонни сглобяеми обтегача със сечение 20/25 см (на тези места 

стоманобетонният пояс на тухлените зидарии на западната фасада обхваща и тухлените 

колони, като долният ръб на пояса се спуска на по-ниско ниво, така че замонолитените в 

него метални части да застанат на нивото на връзката с обтегача). Връзките между 

колоните и обтегачите са със заварени метални планки.  

     Хоризонталните натоварвания в основното тяло се поемат само от една надлъжна и 

две напречни фасадни стени и от колонно-гредовия скелет. Разстоянието между 

напречните носещи стени е 42 м и надхвърля двойно изискуемите гранични разстояния 

за носещи зидарии с пояси за сгради в райони VІІ степен – 20 м за монолитни 

стоманобенонни плочи и 15 м за междуетажни подове от дървени, стоманени  или 

стоманобетонни греди (към които би следвало да се приравни сглобяемият покрив, ако 

не е изпълнен с корави заваръчни връзки и бетонови дюбели между панелите), съгласно 

нормите от 1964 г.  

      Поради увреждане на покривните хидроизолации и на отвеждащите покривните води 

елементи, покривните панели и фасадните греди са преовлажнени. На много места 

периферните надлъжни греди на панелите са с обрушено бетонно покритие и с разкрита 

и кородирала долна армировка. Всички сглобяеми греди на източната фасада са с 

обрушено бетонно покритие, разкрита и кородирала армировка. Дефекти по билните 

надлъжни греди, обтегачите и сглобяемите колони не се забелязват. Покривните тухлени 

корнизи са обрушени, а на отделни места и цялостно разрушени. Тухлените стени, 

цокълната греда и подовите настилки също са преовлажнени. На много места зидариите, 

мазилките и разтворите са изветрели, напукани и обрушени. 

      В  сградата и около нея има останки от паднали изветрели бетони, тухли и мазилки. 

      Пристройката изцяло покрива ширината на южната фасада на основната сграда и е с 

размери 4,70/12,40 м. Състои се от две части разделени с фуга. 

     Вертикалните натоварвания се поемат от покривни панели, тухлени здидарии с пояси 

без колони, цокълни греди и ивични основи. Покривът е на по-ниско ниво от този на 

основната сграда. Има два ската, съответни на покритите с различни панели части на 

покрива. Покривните панели са два вида. Западната част от покрива е с наклон на юг и е 

покрита с олекотени панели с надлъжни цилиндрични кухини с размери 60/470 см и 

дебелина 25 см Източната част е покрита с два коритообразни панела с размери 150/500 

и 320/500, с дебелина 30 см, и има наклон на изток.    Хоризонталните натоварвания в 

пристройката се поемат от надлъжни и напречни тухлени стени с пояси, без колони.  

     Покривът е с увредени хидроизолации и всички части на пристройката – покрив, 

зидарии, цокълни греди и подови настилки, са преовлажнени. Покривните панели на 

места са обрушени и с разкрити и кородирали армировки. Таванските фуги между тях са 

протекли. Тухлените зидарии са с изветрели и обрушени мазилки и разтвори и частично 

разрушени в югоизточния ъгъл на пристройката. 

   Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху два елемента – на монолитната 

колонка до северната гаражна врата и на гредата над същата врата – изпитвания с Лаб. 

№№ 1208,1209. Определената якост е сътветно 21,4 МРа и 9,9 МРа. 
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3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата: 

     Налице е компрометиране на покривните хидроизолации и замазки, на замонолитките 

и вероятно на заваръчните връзки между покривните панели, разрушаване на бетонните 

покрития и разкриване и кородиране на армировките на покривните панели и фасадните 

греди, напукване на цокълните греди, носещите зидарии, изветряне на разтворите и 

обрушване на мазилките. Пукнатините в  зидариите и цокълните греди най-вероятно се 

дължат на локални слягания на основите, в резултат от преовлажняване на земната 

основа и на липсата на армировка в ивичните основи. 

    Покривните панели не са свъзани надеждно един към друг и към фасадните пояси и 

греди. Това не позволява на сглобяемият покрив да изпълнява ролята на корава 

диафрагма при разпределяне на хоризонталните сеизмични натоварвания от покрива към 

носещите тухлени зидарии. Носещите тухлени зидарии са без колони, а голяма част от 

тях са с пукнатини и с изветрели разтвори, което не позволява да изпълняват пълноценно 

ролята на противоземетръсни шайби. Разстоянието между напречните носещи зидарии 

на сградата е голямо и поради компрометираната коравина на покрива, напречната на 

сградата компонента на сеизмичния  импулс ще натовари фасадните стени в централната 

част на сградата перпендикулярно на равнината им, без да се поеме от отдалечените 

напречни стени. Системата от конструкции, предназначена за поемане сеизмичните 

натоварвания е ненадеждна и компрометирана. 

    По отношение на поемането на вертикалните товари,  стоманобетонните покривни 

конструкции изглеждат надеждни, но в тях продължително се развиват непрекъснати 

процеси на постепенно изветряне на бетона и намаляване на бетонните сечения, на 

разрушаване на бетонните покрития и разкриване и дълбоко кородиране на армировката, 

които неминуемо водят до риск от внезапно саморазрушаване. Тези неблагоприятни 

процеси са най-развити в горната, невидима, прикрита от хидроизолациите и замазките 

повърхнина на покривните панели, в зоните на фугите между тях и особено в надлъжните 

греди по контура на панелите и по гредите на източната фасада.  

    Сглобяемите греди и колони са в добро състояние и без видими дефекти. Няма яснота 

за състоянието на връзките между тях – заваръчни и монолитни, които остават скрити. 

Същото се отнася и за връзката между покривните панели и поясите и гредите. Може да 

се допусне, че те също са компрометирани в резултат от увреждането на покривните 

хидроизолации, липсата на покривни топлоизолации и преовлажняването на 

конструкциите. Поради невидимите връзки между гредите, не може да се прецени дали 

са изчислени и оразмерени и реално  работят като непрекъсната греда или като верига от 

прости греди. Преди разрушаването  или реконструирането на сградата е 

препоръчително да се разкрие внимателно някоя връзка между гредите и да се установи 

действителната им статическа схема. При разрушаване трябва да се има предвид, че ако 

гредите са свързани със заварени големи стоманени планки в горния пояс (примерно 10-

12/200-250 мм, а не тънки, монтажни планки – примерно 2 х 5/50 мм) и работят заедно 

като непрекъсната греда, при прекъсване на връзката между които и да е от тях, всички 

останали ще променят схемата си на работа, ще се претоварят в различни зони и може да 

се реализира локално или верижно разрушаване на значително разстояние от мястото на 

първата прекъсната връзка.  

 

      Статически изследвания: 

      С цел оценка на поведението на носещата конструкция и установяване на причините 

за проявилите се дефекти е изготвен изчислителен модел. Изчислението е извършено с 
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програмния продукт  “TOWER  3D MODEL BUILDER 6.0 [1420] PROFESSIONAL”. 

Резултати от изследванията са дадени в Приложение 6. 

 

           Изследване на конструкцията за ВЕРТИКАЛНИ ТОВАРИ, съгласно сега 

действащите норми:  

- Носимоспособността на покривните панели, на сглобяемите колони и греди е 

осигурена за вертикален товар при изследване по сега действащите норми;  

- Проверката за относителните премествания е удовлетворена;  

- Провисванията на гредите и покривните панели са в рамките на граничните 

допустими граници;  

    Изследване на конструкцията за СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

- Проверката за относителните междуетажни премествания не е удовлетворена и в 

двете направления.  

- Провисванията  на гредите и покривните панели са извън рамките на  

допустимите граници; 

- Проверката за хоризонталните премествания не е удовлетворена; 

 

      С подходящи конструктивни мерки сградата може да се реконструира и да се 

използва като просторно еднопространствено тяло. 

4 – оценка на риска:  

     Сградата е със значителни видими дефекти и рискът от саморазрушаване и падане на 

мазилки, тухли и бетонни фрагменти е голям. При сеизмично въздействие е възможно 

локално и верижно разрушаване на конструкциите и сградата. Сградата е определена от 

ІІ рискова група с препоръка за принудително разрушаване. 

5 – препоръки и мерки:  

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

      При събарянето на сградата (валидно е за всички сгради!) се препоръчва редът на 

разрушаване да следва  обратния ред на изграждането, т.е. първо да се отделят и извадят 

от сградата покривните панели, после билните греди и т.н. Ако се извършва тотално 

разрушаване на всички конструктивни елементи в дадена зона, възможно е верижно 

разрушаване на конструкциите и в съседните части на сградата.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 890 

т; общ обем 367 куб.м, от които тухлени зидарии – 115 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 252 куб.м, от които 103 куб. м сглобяеми. При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.12 – укритие РРЦ, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 12 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 12 от 

Приложение 4; снимки № 12 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

    Сградата е изцяло вкопана, масивна, със стоманобетонни конструкции изпълнени със 

смесена строителна система:  покривът на основните помещенията е плосък, на две нива, 

сглобяем, от  олекотени покривни панели с цилиндрични надлъжни кухини, стъпващи 

на неармирани бетонни стени и на носещи тухлени зидарии с монолитни пояси и 

щурцове, без стоманобетонни колони. Пристройката е с монолитна плоча, стъпваща на 

тухлени зидарии със стоманобетонни пояси, без колони. Сградата е построена през 1961 

г., има площ от 305 кв.м и съдържа едно дълго проходно помещение, пет помещения, 

разположени към западната му страна и малка пристройка към западната част на 

централното от тези помещения. Проходното помещение се свързва с околния терен с 

две противоположно разположени рампи. Други две двойни на ширина рампи, 

разположени от двете страни на пристройката, свързват четирите останали помещения  с 

околния терен. 

2 – констативна част:  

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 305 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

    Вертикалните товари в проходното помещение се поемат от олекотени покривни 

панели с надлъжни цилиндрични кухини. Панелите са с размери 60/450 см и дебелина 20 

см.  Те стъпват на бетонни/бутобетонни стени с дебелина над 50-60 см, оформящи 

източната стена на помещението и на носещи тухлени стени с пояси, оформящи 

западната стена на помещението. Под тухлените зидарии има цокълна греда с височина  

60 см и ивични основи. Проходното помещение няма напречни носещи стени и 

поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и земен натиск, приложени към 

източната стена не е надеждно осигурено. Рампите към помещението са с бетонни 

подпорни стени. 

    Вертикалните товари в помещенията, прилепени към прохода се поемат от покривни 

панели от същия тип, от тухлени зидарии и ивични основи. Покривът е разположен на 

ниво по-ниско с около метър от покрива на проходното помещение. От външната страна 

на двете крайни тухлени зидарии (северната и южната) са изградени подпорни стени от 

каменна зидария, които продължават и покрай двете рампи на запад. 

    Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от надлъжните и напречните 

тухлени зидарии.     

    Вертикалните товари в пристройката се поемат от стоманобетонна плоча с дебелина 

10 см, носещи тухлени зидарии, високи 90-100 см цокълни греди и ивични основи. 

Покривната плоча на пристройката е на по-ниско с около 75 см ниво от покрива на 

съседните помещения. Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от 

надлъжните и напречните носещи тухлени зидарии. По неясни причини източната стена 

на пристройката е от бетон с дебелина 50 см. От западното помещенние през малко 

предверие се влиза !безпрепятствено! в подземната тунелна мрежа. 
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    Бетонните стени на проходното помещение и бетонните подпорни стени на рампите 

са преовлажнени, с неравна повърхнина, напукани, изветрели и обрушени на значителна 

дълбочина. Покривните хидроизолации са увредени и на много места армировката на 

покривните панели е разкрита и кородирала.  

    Тухлените зидарии са преовлажнети, с напукани, изветрели и нападали мазилки и 

разтвори. 

     Подпорните стени на рампите са частично разрушени.  

     Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху един елемент – бетонната 

източна стена на – изпитване с Лаб. № 1214. Определената якост е 10,4 МРа. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата: 

    Покривните панели са с увредени замонолитки и бетонни покрития, с разкрити и 

кородирали носещи армировки и не са надеждни по отношение на поемането на 

вертикални и хоризонтални товари. Покривите на отделните части на сградата са на 

различни нива, замонолитките между покривните панели и връзките на покривните 

панели с поясите са компрометирани и липсва цялостна, надеждна конструктивна 

система за поемане на хоризонталните натоварвания от земетръс и земен натиск, а 

конструкциите, които трябва да поемат тези натоварвания са компрометирани.  

 

4 – оценка на риска: 

      Рискът от саморазрушаване на части от подпорните стени и сградата (проходното 

помещение) и от пълно разрушаване на сградата и подпорните стени при земетръс е 

голям и тя е определена от ІІ рискова група с препоръка за принудително събаряне.  

 

5 – препоръки и мерки: 

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпа в 

нея, около нея и до рампите. Вратата към подземната тунелна мрежа да се затвори 

неотваряемо. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне на сградата 

и подпорните стени на рампите.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 965 

т; общ обем – 408 куб.м, от които зидарии  63 куб.м и бетон 345 куб. м, от които 57 куб. 

м сглобяеми конструкции. При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 

15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.13 – трафопост, собственост на 

енергоразпределително дружество, не е обект на експертизата и 

не подлежи на събаряне! 
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Сграда 39459.15.560.14 – водоем, рискова група „ІV“ – 

 за събаряне/реконструкция, обект № 14 от специализирана карта в 

Приложение 3; чертеж № 14 от Приложение 4;  

снимки № 14 от Приложение 5. 

 

 

1 – описание на сградите и конструкциите: 

     Сградата е масивна, изцяло изпълнена с монолитни стоманобетонови конструкции – 

покривна плоча, стени и дъно. Съдържа помпено помещение и два водни резервоара, 

които са полувкопани и засипани допълнително със земни маси. Построена е през 1961 

г. Застроената й площ  по документи е 52 кв.м. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база.  

     При измерванията се установи различие между документираната и реалната площ на 

сградата. Разликата се дължи на факта, че посочената в документите площ съответства 

на общата площ на помпеното помещениие и  резервоара на изток от него,  без да е 

включен вторият резервоар, който  е прилепен към северните им стени. Реалната площ 

на сградата е около 102 кв. м.  

    Вертикалните товари се поемат от дебела 25 см покривна плоча и стоманобетнни стени 

с дебелина 25 и 50 см. Подът/дъното на резервоарите е с дебела около 25 см армирана 

плоча. 

    Хоризонталните натоварвания от земетръс се поемат от налъжните и напречните 

стоманобетонни стени.  

    В помпеното помещение се влиза по открита външна стълба, която е защитена от 

свличане на терена с каменна подпорна стена. Върху западния ръб на плочата на 

сградата, над външната стълба има останки от тухлена зидария с неясно предназначение, 

с височина около 1м, която е полуразрушена и наклонена навън над стълбищното рамо. 

    В резервоарите се влиза през два отделни, оставени в плочата отвори по метални 

стъпала от замонолитени в стените „П“ образни скоби от релефна армировка. Капаците 

на тези отвори липсват. 

   Видими дефекти по стоманобетонните конструкции не се забелязват. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

     Стоманобетонните конструкции са в добро състояние и със съхранена 

носимоспособност. Каменните и тухлените зидарии са полуразрушени и опасни. 

Металните стъпала към резервоарите са кородирали и се клатят при стъпване. 
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4 – оценка на риска: 

     Непосредствен риск от саморазрушаване на стоманобетонните конструкции и 

сградата не съществува и затова тя е определена от ІV рискова група.  Рискови обаче са 

каменната и тухлената зидарии около стълбището, незатворените отовори на 

резервоарите и стълбите за влизане в тях. 

 

5 – препоръки и мерки:  

    Входната част към сградата да бъде обозначена като рискова и достъпът до нея да бъде 

ограничен. Металната врата на помпеното помещение да бъде затворена и заключена. 

Отворите на резервоарите да се затворят с отваряеми, заключващи се капаци или  с 

неотваряеми метални капаци, замонолитени към плочата. 

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 235 

т; общ обем – 93 куб.м, от които зидарии – 3 куб.м, стоманобетонни и бетонни 

конструкции – 90 куб.м. При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 

15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.15 – склад, рискова група „ІІІ“ – за събаряне,  

обект № 15 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 15 от 

Приложение 4; снимки № 15 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, полувкопана, масивна, с плосък покрив с монолитна плоча, 

стъпваща на тухлени зидарии без пояси и без колони. Построена е през 1961 г., има площ 

22 кв.м. и съдържа едно помещение. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 22 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

     Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча 10 см, носещи тухлени 

зидарии без пояси и колони и ивични основи. Във вкопаната част на сградата стените са 

от бетон до височина 1,2 м. 

    Хоризонталните натоварвания се поемат от плочата и носещите тухлени зидарии. 

    Плочата е с преовлажнени, изветрели и паднали на места мазилки. Армировката на 

места е разкрита и кородирала. Единият ъгъл на козирката е счупен и провиснал и в 

разкритото бетонно сечение се вижда, че армировката е на средна, а не на горна позиция. 

Тухлените зидарии са с преовлажнени и паднали на места мазилки и с изветрели 

разтвори. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Стоманобетонната плоча и тухлените зидарии са без видими деформации и дефекти, 

като се изключи счупения ъгъл на козирката. Преовлажнената плоча създава 

предпоставки за разкриване и кородиране на армировката и за постепенно 

саморазрушаване на цялата плоча. Вкопаните бетонови стени са преовлажнени и 

изветрели и обрушени от вътрешната страна. 

4 – оценка на риска:  

  Рискът от саморазрушаване на конструкциите и сградата е умерен и сградата е 

определена от ІІІ рискова група, с препоръка за принудително събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 55 т; 

общ обем – 22 куб.м, от които тухлени зидарии – 5 куб.м и бетон – 17 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.16 – складове, двуетажни, рискова група „ІІ“ –  за 

събаряне, обект № 16 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 

16 от Приложение 4; снимки № 16 от Приложение 5. 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

      Сградата е масивна, двуетажна, изпълнена  със смесена строителна система: първият 

етаж е покрит от монолитна стоманобетонна плоча, стъпваща на пояси и тухлени 

зидарии без колони, а вторият етаж е покрит с метални ферми, стъпващи на стоманени 

колони, вмъкнати в тухлените фасадни стени. Покривът е едноскатен, с покритие от „ЛТ“ 

ламарина, лягаща върху дървени столици, стъпващи на горния пояс на фермите. 

Тухлените зидарии на втория имат  стоманобетонен пояс на нивото на стъпване на 

фермите и са без стоманобетонни колони.  Сградата е построена през 1982 г., има  

застроена площ 127 кв. м. и съдържа пет помещения на първия и две помещения на 

втория етаж. Двата етажа са свързани с монолитна стоманобетонна външна стълба, 

прилепена към северната фасада. Стълбата започва от терасата пред първия етаж и 

завършва горе с конзолна площадка. Една колона 20/30 см подпира стълбищното рамо и 

площадката непосредствено под последното стъпало. 

2 – констативна част:   

     Вертикалните товари на втория етаж се поемат от  6 бр. стоманени покривни ферми, 

12 бр. стоманени тръбни колони и надлъжни и напречни тухлени зидарии. Покривните 

ферми са триъгълни (ниският край е с височина 400 мм и фермите може да се определят 

и като трапецовидни с много къса малка основа, но тъй като липсва опорен диагонал в 

най-ниската им част, те са описани като триъгълни), с едностранно наклонен горен пояс. 

Имат  дължина 6000 мм, височина 1650 мм и са разположени на напречни оси през 4000 

мм. Изработени са от следните конструктивни елементи: горен пояс – от два 

студеноогънати „П“ профила 100.40.4 мм; долен пояс – от два студеноогънати „П“ 

профила 100.40.4 мм; вертикал – от два студеноогънати „П“ профила 100.40.4 мм и 

диагонали – от два равностранни студеноогънати „Г“ профила 60.60.4 мм. Стоманените 

колони са от тръби  Ф 108 мм с височина 2100 мм. Крайните ферми, стоманените колони 

и вертикалите на вътрешните ферми са вмъкнати и зазидани във фасадните тухлени 

зидарии. Няма стоманени пространствени връзки в равнините между горните и долните 

пояси на фермите. 

     Състоянието на стоманените конструкции е добро. Корозионната защита е запазена и 

стоманените елементи само на отделни места са слабо повърхностно кородирали.  

     Надлъжните тухлени зидарии на източната фасада са с височина до горния пояс на 

фермите – 3750 мм, а на западната фасада – до нивото на долния пояс на фермите – 2100 

мм. Зидариите са без монолитни колони и с един хоризонтален пояс на нивото на долния 

пояс на фермите/върха на стоманените колони. Всички тухлени зидарии, с изключение 

на тези по западната фасада са без пояси на най-високите си части, които на изток 

достигат височина 3,750 м над стоманобетонната плоча на кота + 2,9 м. Над височината 

на пояса зидариите не са измазани и са много силно изветрели и обрушени на 

североизточния ъгъл на сградата, над външната стълба. 
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     Хоризонталните натоварвания на втория етаж се поемат от надлъжните и напречните 

тухлени зидарии. 

    Вертикалните натоварвания на първия етаж се поемат от стоманобетонна плоча с 

дебелина 15 см, тухлени зидарии и ивични основи. Напречните зидарии са на оси през 

400 см, съвпадащи с осите на фермите на втория етаж. 

     Хоризонталните натоварвания на първия етаж се поемат от надлъжни и напречни 

тухлени зидарии с пояси, без колони. 

    Плочата на места е с обрушено бетонно покритие и разкрита и кородирала армировка, 

особено на козирката над терасата пред първия етаж. В бетонната смес се забелязват 

вложени парчета от тухли.     Тухлените зидарии са преовлажнени, с напукани, изветрели 

и обрушени мазилки и разтвори.  

Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху два елемента – сълбището и 

плочата  – изпитвания с Лаб. №№ 1228,1229. Определената якост е сътветно 8,5 МРа и 

9,7 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата: 

    Металните конструкции на фермите и колоните и стоманобетонната плоча са видимо 

в добро състояние. Дървените покривни столици са на твърде голямо разстояние една от 

друга – около 100 см, и са с малки сечения (~ 8/8 см), провиснали и усукани. Тухлените 

зидарии на първия етаж са в добро състояние, но неизмазаните зидарии на втория етаж 

са изветрели заначително на места. Липсва изградена единна конструктивна система за 

поемане на хоризонталните натоварвания в сградата – липсват хоризонтални 

пространствени връзки в покрива и пояси на горния край на зидариите на втория етаж.  

      Статически изследвания: 

      С цел оценка на поведението на носещата конструкция и установяване на причините 

за проявилите се дефекти е изготвен изчислителен модел. Изчислението е извършено с 

програмния продукт  “TOWER  3D MODEL BUILDER 6.0 [1420] PROFESSIONAL”. 

Резултати от изследванията са дадени в Приложение 6. 

Изследване на конструкцията за ВЕРТИКАЛНИ ТОВАРИ, съгласно сега 

действащите норми:  

- Носимоспособността на междуетажната подова плоча, е осигурена за вертикален 

товар при изследване по сега действащите норми;  

- Проверката за относителните премествания е удовлетворена;  

- Провисванията на междуетажната подова плоча са в рамките на граничните 

допустими граници;  

- Проверката на напреженията при стоманените  ферми не е удовлетворена, т.е. 

металните елементи не са в състояние да поемат вертикалните товари по сега 

действащите норми 

 

Изследване на конструкцията за СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

- Сградата е нерегулярна в план и по височина ; 

- Проверката за относителните междуетажни премествания не е удовлетворена и в 

двете направления.  

- Проверката за хоризонталните премествания не е удовлетворена; 
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- Проверката на напреженията при стоманените  ферми не е удовлетворена, т.е. 

металните елементи не са в състояние да поемат вертикалните и хоризонталните 

товари от сеизмични натоварвания  по сега действащите норми. 

 

4 – оценка на риска: 

     В сградата има непосредствен риск от саморазрушаване и падане на фрагменти от 

тухлените зидарии на втория етаж и особено в участъка около външното стълбище, риск 

от разрушаване на покривната конструкция при големи натоварвания от сняг и вятър и  

и риск от цялостно разрушаване при сеизмично въздействие. Тя е определена от ІІ 

рискова група с препоръка за контролирано принудително събаряне.   

     Поради неголямата височина на терасата пред първия етаж над терена – до 50-70 см, 

пълзяща растителност покрива плътно източния й ръб и той е напълно невидим. 

Съществува непосредствен риск от падане на хора при невнимателно придвижване по 

терасата.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея, включително и към терасата пред първия етаж.  Да се планира и извърши 

контролирано принудително събаряне.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 330 

т; общ обем – 164 куб.м, от които тухлени зидарии – 95 куб.м и бетон – 69 куб.м, 

включително и от масивната тераса пред първия етаж.  При разрушаване обемът на 

деструкциите може да нарастне с 15-25%. Стоманените конструкции в сградата са около 

3,5 т. 
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Сграда 39459.15.560.17 – АВ склад, рискова група „ІV“ –  

за събаряне/реконструкция, обект № 17 от специализирана карта в 

Приложение 3; чертеж № 17 от Приложение 4;  

снимки № 17 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

       Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив, с монолитна плоча, стъпваща на 

пояси и тухлени зидарии с колони. Построена е през1984 г. и има площ 35 кв.м.  

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1984 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. Поради факта, че от 

всички обследвани сгради тя е единствената със стоманобетонна плоча и тухлени 

зидарии обрамчени с пояси и колони,  може да се експлоатира и без реконструкция, но  

само като сграда с второстепенни функции – склад с краткотрайно присъствие на хора. 

По документи сградата е със застроена площ от 35 кв.м., която съответства на 

установената  при измерването. 

     Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча, тухлени зидарии с пояси, 

колони в ъглите на сградата и ивични основи. Гаражната врата е обрамчена с две колони 

и висок щурц, сливащ се с пояса над него. 

     Хоризонталните натоварвания се поемат от плочата, тухлените зидарии и колоните. 

     Не се забелязват дефекти по стоманобетонните конструкции и зидариите. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

  Конструкциите на сградата са в добро състояние, без видими дефекти. 

4 – оценка на риска: 

    Не съществува риск от разрушаване на сградата при кратковременно пребиваване на 

хора в нея и тя е определена от ІV рискова група.  

5 – препоръки и мерки:  

     Сградата може да се съхрани, като се използва само за склад с краткотрайно 

присъствие на хора в него. Препоръчва се състоянието на покривната хидроизолация да 

се контролира и поддържа в необходимото състояние ежегодно. При извършване на 

основен ремонт на покрива може да се предвиди поставяне на топлоизолация.   

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 70 т; 

общ обем – 33 куб.м, от които тухлени зидарии – 13 куб.м и бетон – 20 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.18 – кабинети, рискова група „ІІ“ – за събаряне, обект 

№ 18 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 18 от 

Приложение 4; снимки № 18 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив с монолитна плоча на две нива, 

стъпваща на пояси и тухлени зидарии без колони. До нея се намира сграда 39459.15.560. 

24 – тоалетни, количествата на разрушените материали от която са включени в 

количествата на сграда  39459.15.560.18. Сградата е построена през 1972 г. Има площ 61 

кв.м и съдържа три служебни помещения и два склада. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1972 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 61 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

       Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча 10 см, стъпваща на носещи 

тухлени зидарии с пояси, без колони, цокълни греди и ивични основи.  Плочата е на две 

нива с еднакъв и еднопосочен наклон. По-високото ниво покрива служебните 

помещения, а по-ниското – складовете. Цокълната греда около служебните помещения е 

ниска – с височина около 30 см, а на дългата стена на складовете, поради вкопаването е 

висока над 60 см. 

     Хоризонталните натоварвания се поемат от плочите и носещите тухлени зидарии. 

     Плочата е с повредено хидроизолационно покритие, с паднали мазилки, обрушени 

бетонни покрития на армировката, с разкрита и кородирала армировка. Тухлените 

зидарии са напукани, с паднали мазилки и изветрели разтвори. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Стоманобетонните плочи и тухлените зидарии са силно увредени и са ненадеждни за 

поемане на вертикалните и хоризонталните натоварвания.  

4 – оценка на риска:  

  Рискът от саморазрушаване на конструкциите и сградата е голям и сградата е 

определена от ІІ рискова група, с препоръка за принудително събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 110 

т; общ обем – 53 куб.м, от които тухлени зидарии – 23 куб.м и бетон – 30 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.19 – укритие РЛС, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 19 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 19 от 

Приложение 4; снимки № 19 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите:   Сградата е изцяло вкопана, масивна, 

изпълнена с монолитна строителна система: покривът е плосък, с дебела 30 см плоча, 

стъпваща на неармирани бетонни стени. Построена е през 1972 г. Има площ 173 кв.м и 

съдържа две основни подземни помещения, разположени успоредно на около 8 м едно 

от друго, свързани с нивото на околния терен с отделни рампи. Пред входната част на 

основните помещения, между рампите са изградени две помещения, които  са изцяло 

вкопани. 

2 – констативна част: За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и 

изградена съгласно действащите към 1972 г. норми и правилници и не може да се 

експлоатира преди да се реконструира в съответствие със сега действащата нормативна 

база. По документи сградата е със застроена площ от 173 кв.м., която съответства на 

установената  при измерването. 

    Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча с дебелина 30 см и 

бетонни/бутобетонни стени с дебелина над 50-60 см. Покривът е засипан с пръст. 

    Хоризонталните натоварвания от земетръс и земния натиск на всяко от основните 

помещения се поемат от двете надлъжни и от напречната бетонни стени. 

    Малките помещения са със стоманобетонна плоча 10 см  и носещи тухлени зидарии. 

    Бетонните стени на основните помещения са преовлажнени, с неравна повърхнина, 

напукани, изветрели и обрушени на значителна дълбочина. На места армировката на 

плочата е разкрита и кородирала. Тухлените зидарии на малките помещения са 

преовлажнети, с напукани, изветрели и нападали мазилки и разтвори. Подпорни стени 

на рампите са частично разрушени.  

     Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху два елемента – бетонна стена 

и монолитна плоча – изпитвания с Лаб. №№ 1221,1222. Определената якост е сътветно 

7,5 МРа и 12,1 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата: Покривните плочи са в добро 

състояние. Липсва надеждна конструктивна система за поемане на хоризонталните 

натоварвания от земетръс и земен натиск, а конструкциите, които трябва да поемат тези 

натоварвания са компрометирани.   

4 – оценка на риска:  Рискът от саморазрушаване и разрушаване при земетръс е голям и 

сградата е определена от ІІ рискова група с препоръка за принудително събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се 

ограничи достъпът в нея, около нея и до рампите. Да се планира и извърши контролирано 

принудително събаряне на сградата и подпорните стени на рампите.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 630 

т; общ обем – 255 куб.м, от които зидарии  13 куб.м и бетон 242 куб. м. При разрушаване 

обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.20 – ГСМ, рискова група „ІІ“ – за събаряне, обект № 20 

от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 20 от Приложение 4; 

снимки № 20 от Приложение 5. 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е едноетажна, масивна, с плосък покрив с монолитна плоча, стъпваща на 

тухлени зидарии без пояси и колони. Построена е през 1984 г. и има площ 35 кв.м. 

Съдържа две помещения и стълбищна площадка. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1984 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 35 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

     Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча с дебелина 8 см, носещи 

тухлени зидарии без  пояси и колони и ивични основи от камък и бутобетон. 

    Хоризонталните натоварвания се поемат от плочата и носещите тухлени зидарии. 

    Плочата в помещенията е измазана и без видими дефекти. Козирката е неизмазана и 

на места армировката е разкрита и кородирала. Тухлените зидарии са напукани, с 

паднали мазилки и изветрели разтвори. Югозападната част на сградата е видимо 

слегнала, в резултат от което в стените на западното помещение са отворени пукнатини 

с ширина над 5 см. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Стоманобетоната плоча е в добро състояние, но тухлените зидарии са силно увредени 

и ненадеждни за поемане на вертикалните и хоризонталните натоварвания.  

 

4 – оценка на риска:  

  Рискът от саморазрушаване на конструкциите и сградата е голям и сградата е 

определена от ІІ рискова група, с препоръка за принудително събаряне.  

 

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 75 т; 

общ обем – 34 куб.м, от които тухлени зидарии – 16 куб.м и бетон/бутобетон – 18 куб.м.  

При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.21 – склад ОМ, рискова група „ІІІ“ – за събаряне, обект 

№ 21 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 21 от 

Приложение 4; снимки № 21 от Приложение 5. 

 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     „Сградата“ представлява масивна платформа с изградени върху нея тухлени зидарии 

с пояси и колони, в част от които не е излята бетонова смес. Не е описана в кадастралната 

скица и няма данни за годината на изграждането й. 

 

2 – констативна част: 

     Сградата  е незавършена и изглежда, че строителството е прекъснато внезапно. 

Няколко от армираните колони и свързващите ги пояси са незаляти с бетон. Платформата 

е с размери 10,2/18,25 м и площ 186 кв.м, която се различава незначително от посочената 

в специализираната карта в Приложение 3 – 178 кв.м. 

   Тухлените зидарии са зидани на около 60 см навътре от контура на платформата и 

ограждат открита площадка, върху която днес са останали около 10 куб.м въглища на 

прах. Височината на зидариите е 130 см, поясите върху нея са 25/20 см, а колоните 25/25 

см. На няколко места зидариите са обрушени и разрушени. Платформата е повдигната 

на около 50 см от нивото на терена  и няма видими деформации и дефекти. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

     Платформата е в добро състояние. Тухлените зидарии са незавършени, частично 

разрушени и опасни при преминаване на деца край тях, при опиране в тях и качване 

върху тях. 

 

4 – оценка на риска: 

    Риск от саморазрушаване има само за тухлените зидарии и поради това сградата е 

определена от рискова група ІІІ, с препоръка за събаряне.  

 

5 – препоръки и мерки: 

     Тухлените зидарии да се обозначат като рискови, достъпът до тях да бъде ограничен 

и да се планира принудителното им събаряне. 

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 180 

т; общ обем – 76 куб.м, от които тухлени зидарии – 14 куб.м и бетон – 62 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.22 – склад РЛИ, рискова група „ІІІ“ – за събаряне, 

обект № 22 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 22 от 

Приложение 4; снимки № 22 от Приложение 5. 

 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е изпълнена с леки стоманени конструкции от профилна стомана – ферми и 

колони. Фасадите са изпълнени с тънки сандвич панели с азбестоциментови плоскости и 

стиропор. Вътрешните разпределителни стени са от тухлени зидарии 12 см. Покривът е 

лек, изпълнен с вълнообразна ламарина и дървени столици, стъпващи на горния пояс на 

фермите. Построена е през 1988 г., има площ 175 кв.м. и съдържа няколко помещения. 

Сградата лежи върху масивна бетонна платформа, с оформена пред входа просторна 

площадка с размери около 10/10 м,  повдигната до 0,8 м от терена. 

2 – констативна част: 

      За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1988 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 175 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

       Вертикалните товари се поемат от вълнообразна покривна ламарина, дървени 

столици, стоманени ферми и стоманени колони. Главните конструкции на сградата 

(ферми и колони) са разположени на  осем напречни оси през 305 см.  

       Фермите по проект са 8 бр. (при огледа се установи, че липсва крайната източна 

ферма), триъгълни, с дължина 8200 мм и височина 1200 мм. Композирани са от следните 

конструктивни елементии: горни пояси – от тръби Ф 95/4 мм; долен пояс – от 

равностранни горещовалцовани профили 2 х „Г“ 70.70.5 мм; пълнежни пръти – 

диагонали и централен вертикал – от равностранни горещовалцовани профили 2 х „Г“ 

70.70.5 мм.  

       Носещите стоманени колони са 20 бр., имат височина 3250 мм и са два типа: І тип – 

вътрешни фасадни колони със сложно сечение (16 бр.), композирано от следните 

конструктивни елементи –  два равностранни горещовалцовани профила 90.56.6 мм, 

заварени един към друг с опрени плътно къси страни и два равностранни 

горещовалцовани профила 50.50.5 мм, заварени към тях така, че образуват улеи, в които 

влизат фасадните панели;  ІІ тип – ъглови фасадни колони (4 бр.) със сложно сечение, 

композирано от един равностранен профил 90.90.6 мм и един равностранен профил 

50.50.5 мм, заварени така един към друг, че оформят улеи за срещащите се в ъгъла 

фасадни панели (сеченията на колоните са показани на детайлите към чертежите на 

сградата). Едната вътрешна колона на източната фасада е с липсваща, отрязана долна 

половина. 

      Фермите и колоните не са пространствено укрепени с метални връзки. Липсва 

надлъжна вертикална връзка между централните вертикали на фермите. Липсват 

хоризонтални връзки на ниво долен пояс на фермите. Липсват вертикални връзки между 

колоните в надлъжните и в напречните фасади.  За пространственото укрепване на 

металните конструкции на сградата най-вероятно се е разчитало на: един надлъжен 
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профил 70.70.5 мм, който свърза върховете на фермите; на един профил 90.90.6 мм, който 

обикаля цялата периферия на сградата и е заварен към външната страна на колоните;  на 

вътрешните тухлени преградни стени, които са разположени в осите на вътрешните 

метални колони на фасадите на сградата и опират към тях и към долния пояс на фермите. 

Поради наличието на окачен таван не се виждат специални връзки между фермите и 

зидариите, които ако съществяват би следвало да ограничават само хоризонталното 

преместване на долния пояс на фермите, без да ограничават вертикалното му 

преместване. В горния край на една от разпределителните стени под обрушената мазилка 

се забелязва метална колона под централния вертикал на втората, броена от изток ферма. 

Може да се допусне, че  и на другите три места, където центърът на фермите пресича 

зидариите също има метални колони, които като цяло са с неясни функции, тъй като 

фермите нямат нужда от това подпиране, а и не всички ферми са подпряни. 

     Фасадните панели са с размери 810/3000 мм и с дебелина 50 мм. Изработени са от  два 

пласта етернитови плоскости и стиропор между тях. Надлъжните им ръбове са оформени 

със зъби, така че при поставянето на панелите един върху друг хоризонтално, фасадната 

фуга се затваря и уплътнява. Четири фасадни панела оформят една секция от фасадната 

стена с дължина 3050 мм и височина 3240 мм, заключена между две вертикални 

стоманени колони и горния, окантващ контура профил. Същите панели са използвани и 

за окачения таван, като там стъпват на долните пояси на фермите. На източната фасадна 

стена липсва една секция от фасадни панели, а на западния край на северната фасадна 

стена част от панелите са разбити.  

     Металните елементи са с частично запазено антикорозионно покритие и слабо 

кородирали повърхности. Фасадните и таванските панели са в добро състояние, като се 

изключат умишлено разбитите и свалените. Тухлените зидарии са силно преовлажнени 

в долните си части, с обрушени тухли, разтвори и мазилки. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите:  

     Металните конструкции са в много добро състояние и са надеждни по отношение на 

поемането на вертикални товари. Липсата на пространствено укрепващи вертикални и 

хоризонтални връзки между фермите и колоните не позволява оформянето на единна 

конструктивна система за поемане на хоризонталните натоварвания. Тези изводи се 

потвърждават и от извършените статически изчисления на конструкцията на сградата. 

     Статически изчисления: 

     С цел оценка на поведението на носещата конструкция и установяване на причините 

за проявилите се дефекти е изготвен изчислителен модел. Изчислението е извършено с 

програмния продукт  “TOWER  3D MODEL BUILDER 6.0 [1420] PROFESSIONAL”. 

Резултати от изследванията са дадени в Приложение 6.   

     Изследване на конструкцията за ВЕРТИКАЛНИ ТОВАРИ, съгласно сега действащите 

норми:  

- Носимоспособността на стоманените  колони е осигурена за вертикален товар. 

- Проверката за относителните премествания е удовлетворена;  

- Провисванията на металните елементи са в рамките на граничните допустими 

граници;  
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- Проверката на напреженията при стоманените  ферми е удовлетворена, т.е. 

металните елементи са в състояние да поемат вертикалните товари по сега 

действащите норми 

 

    Изследване на конструкцията за СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

- Сградата е нерегулярна в план ; 

- Проверката за относителните междуетажни премествания не е удовлетворена и в 

двете направления.  

- Проверката за хоризонталните премествания не е удовлетворена; 

- Проверката на напреженията при стоманените конструктивни елементи  не е 

удовлетворена, т.е. металните елементи не са в състояние да поемат вертикалните 

и хоризонталните товари от сеизмични натоварвания  по сега действащите норми. 

 

4 – оценка на риска: 

     Рискът от разрушаване на главните конструкции от вертикални товари е малък, но 

отделни елементи от покривното покритие, окачения таван и стените се саморазрушават 

и може да паднат при силен вятър и земетръс. Сградата е определена от ІІІ рискова група.   

5 – препоръки и мерки:  

      Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Ако сградата не е необходима за реализиране на бъдещи инвестиционни 

намерения на собственика – да се планира и извърши контролирано принудително 

събаряне.  

     С незначителна реконструкция сградата може да удовлетвори съвременните норми и 

да се използва за различни нужди, като разпределителните стени може да се променят 

или изцяло премахнат. 

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 145 

т; общ обем – 62 куб.м, от които тухлени зидарии – 18 куб.м и бетон – 44 куб.м, 

включително и от масивна платформа.  При разрушаване обемът на деструкциите може 

да нарастне с 15-25%. Стоманените конструкции в сградата са около 4,5 т, фасадните 

панели  – около 10 куб. м, с около 5 т азбестоциментени плоскости. 
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Сграда 39459.15.560.23 – тоалетни, рискова група „ІІІ“ – за събаряне, обект 

№ 23 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 23 от 

Приложение 4; снимки № 23 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е масивна, с плосък покрив с монолитна плоча, стъпваща на пояси и тухлени 

зидарии без колони. Построена е през 1985 г. и има площ 15 кв.м. Съдържа три 

помещения. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1985 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 15 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

     Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча 10 см, стъпваща на носещи 

тухлени зидарии с пояси, без колони и ивични основи. 

    Хоризонталните натоварвания се поемат от плочата и носещите тухлени зидарии. 

    Плочата е с паднали мазилки, обрушени бетонни покрития на армировката, с разкрита 

и кородирала на места армировка. Тухлените зидарии са напукани, с паднали мазилки и 

изветрели разтвори. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Стоманобетонната плочи и тухлените зидарии са увредени и са ненадеждни за поемане 

на вертикалните и хоризонталните натоварвания.  

 

4 – оценка на риска:  

  Рискът от саморазрушаване на конструкциите и сградата е умерен и сградата е 

определена от ІІІ рискова група, с препоръка за принудително събаряне.  

 

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 25 т; 

общ обем – 13 куб.м, от които тухлени зидарии – 9 куб.м и бетон – 4 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.24 – тоалетни към сграда 39459.15.560.18 - кабинети, 

рискова група „І“ – за събаряне,  

обект № 24 от специализирана карта в Приложение 3  

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

      Сградата е изградена от тухлени зидарии без пояси и колони, с покрив от леко 

покритие на дървена скара. Построена е за тоалетна към сграда 39459.15.560.18– 

кабинети. Има площ 4 кв. м. 

2 – констативна част: 

  За сградата няма проектна документация. Тя е изградена като временна сграда, най-

вероятно без проектна документация и без съблюдаване на каквито и да било норми за 

проектиране и строителство на сгради и конструкции и  не може да се експлоатира преди 

да се реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. Няма разлика 

между документираната и измерената площ на сградата. 

   Тухлената зидария е от тухли четворки, грубо иззидана, неизмазана, с изветрял разтвор 

и лежи върху излята на терена стоманобетонна настилка с дебелина 10 см, без основи. 

Покривът е от леко покритие, лежащо на скара от необработен дървен материал, която 

не е свързана и уплътнена към горния край на зидариите.  Вертикалните товари се поемат 

от покривното покритие, дървената скара, тухлените стени и подовата плоча, която 

изпълнява и ролята на фундамент. Хоризонталните товари се поемат от тухлените 

зидарии. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Начинът на изграждане на сградата  не позволява да се приеме, че в нея съществува 

надеждна конструктивна система за поемане на вертикалните и хоризонталните 

натоварвания.     

4 – оценка на риска: 

      Сградата е с напълно ненадеждни конструкции и е определена от І рискува група с 

препоръка за събаряне.  

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: включени са към 

количествата на сграда 39459.15.560.18 – кабинети 
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Сгради 39459.15.560.25; 39459.15.560.26; 39459.15.560.27  – свинарници, 

рискова група „І“ – за събаряне, обекти № 25, 26, 27 от специализирана 

карта в Приложение 3; чертежи № 25, 26, 27 от Приложение 4; снимки № 25, 

26, 27 от Приложение 5. 

1 – описание на сградите и конструкциите: 

    Трите стопански сгради са еднотипни: едноетажни, масивни, изградени от тухлени 

зидарии без пояси и колони, с покриви от керемиди на кал, върху дъсчена обшивка и 

дървена конструкция от необработен дървен материал. Сграда 39459.15.560.25 е 

самостоятелна, а  сгради 39459.15.560.26 и 39459.15.560.27 са долепени една към друга 

в общо тяло. Построени са през 1982 г. и са с площи съответно 73 кв.м, 38 кв.м и 22 кв.м. 

2 – констативна част:  

    За сградите няма проектна документация. Те са проектирани и изградени съгласно 

действащите към 1982 г. норми и правилници и не може да се експлоатират преди да се 

реконструират в съответствие със сега действащата нормативна база. Площите посочени 

в документацията съответстват на направените измервания.  

     Вертикалните товари се поемат от покривна обшивка, дървени конструкции, тухлени 

зидарии и ивични основи. Хоризонталните товари се поемат от тухлени зидарии. 

     Дървените покривни конструкции са прогнили и пропаднали. Голяма част от 

тухлените зидарии са срутени. 

 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

  Дървените и тухлените конструкции са напълно компрометирани и ненадеждни за 

поемане на вертикални и хоризонтални натоварвания.  

4 – оценка на риска: 

      Рискът от пълно саморазрушаване е много голям и сградите са определени от І 

рискова група с препоръка за събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградите да се обозначат като рискови и да се ограничи достъпът в 

тях и около тях. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

 

6 – приблизителни количества на основните строителни материали, общо за трите 

сгради: общо тегло – 170 т; общ обем – 79 куб.м, от които тухлени зидарии – 45 куб.м и 

бетон – 34 куб.м.  При разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.28 – склад и тоалетни, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 28 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 28 от 

Приложение 4; снимки № 28 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

     Сградата е масивна, с плосък покрив с монолитна плоча, стъпваща на пояси и тухлени 

зидарии без колони. Построена е през 1975 г. и има площ 28 кв.м. Съдържа четири 

помещения – входно предверие, две стаи и тоалетна. 

2 – констативна част: 

    За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1975 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 28 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

       Вертикалните товари се поемат от стоманобетонна плоча 10 см, стъпваща на носещи 

тухлени зидарии с пояси, без колони. Предверието е с външна стена от зидария 12 см с 

пояси и с покривна плоча с дебелина 8 см, разположена на по-ниско ниво от плочата над 

останалите помещения.  

     Хоризонталните натоварвания се поемат от плочите и носещите тухлени зидарии. 

     Плочата е с паднали мазилки, обрушени бетонни покрития на армировката, с разкрита 

и кородирала армировка. Тухлените зидарии са напукани, с паднали мазилки и изветрели 

разтвори. 

      Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху един елемент – монолитна 

плоча – изпитване с Лаб. №№ 1220. Определената якост е 8,9 МРа. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Стоманобетонните плочи и тухлените зидарии са силно увредени и са ненадеждни за 

поемане на вертикалните и хоризонталните натоварвания.  

4 – оценка на риска:  

  Рискът от саморазрушаване на конструкциите и сградата е голям и сградата е 

определена от ІІ рискова група, с препоръка за принудително събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 60 т; 

общ обем – 30 куб.м, от които тухлени зидарии – 16 куб.м и бетон – 14 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.29 – склад и тоалетни, рискова група „І“ – за събаряне, 

обект № 29 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 29 от 

Приложение 4; снимки № 29 от Приложение 5. 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

    Сградата е масивна, изградена от тухлени зидарии без пояси и колони, с покрив от 

керемиди  на дъсчена обшивка и дървена конструкция от необработен дървен материал. 

Построена е през 1970 г. и има площ 22 кв.м. Има три помещения – тоалетна и два склада. 

2 – констативна част:  

     За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и изградена съгласно 

действащите към 1970 г. норми и правилници и не може да се експлоатира преди да се 

реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. По документи 

сградата е със застроена площ от 22 кв.м., която съответства на установената  при 

измерването. 

      Вертикалните натоварвания се поемат от керемиден покрив на дъсчена обшивка и 

дървена гредоскара, носещи  тухлени зидарии от единични тухли без пояси и колони и 

ивични основи. Щурцовете над отворите са дървени. 

      Хоризонталните натоварвания се поемат от тухлените зидарии.  

      Дървената покривна конструкция е прогнила и разрушена и покривът е пропаднал.   

      Тухлените зидарии са частично разрушени, с напукани и разрушени мазилки по 

измазаните части и с изветрели разтвори. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

  Дървените и тухлените конструкции са напълно компрометирани и ненадеждни за 

поемане на вертикални и хоризонтални натоварвания.  

4 – оценка на риска: 

      Рискът от пълно саморазрушаване е много голям и сградата е определена от І рискова 

група с препоръка за събаряне.  

5 – препоръки и мерки:  

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 40 т; 

общ обем – 19 куб.м, от които тухлени зидарии – 11 куб.м и бетон – 8 куб.м.  При 

разрушаване обемът на деструкциите може да нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.30 – тоалетни към сграда 39459.15.560.1 – стая за 

свиждане, рискова група „І“ – за събаряне, обект № 30 от специализирана 

карта в Приложение 3 

 

1 – описание на сградата и конструкциите: 

      Сградата е масивна, изградена от тухлени зидарии без пояси и колони, с покрив от 

леко покритие на дървена скара. Построена е през 1980 г. за тоалетна към стаята за 

свиждане – сграда 39459.15.560.1 (1962 г.) и има площ 3 кв. м. 

2 – констативна част: 

  За сградата няма проектна документация. Тя е изградена като временна сграда, най-

вероятно без проектна документация и без съблюдаване на каквито и да било норми за 

проектиране и строителство на сгради и конструкции и  не може да се експлоатира преди 

да се реконструира в съответствие със сега действащата нормативна база. 

   Тухлената зидария е от тухли четворки, грубо иззидана, неизмазана, с изветрял разтвор 

и лежи върху излята на терена стоманобетонна настилка с дебелина 10 см, без основи. 

Покривът е от леко покритие, лежащо на скара от необработен дървен материал, която 

не е свързана и уплътнена към горния край на зидариите.  Вертикалните товари се поемат 

от покривното покритие, дървената скара, тухлените стени и подовата плоча, която 

изпълнява и ролята на фундамент. Хоризонталните товари се поемат от тухлените 

зидарии. 

3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградите: 

    Начинът на изграждане на сградата  не позволява да се приеме, че в нея съществува 

надеждна конструктивна система за поемане на вертикалните и хоризонталните 

натоварвания.     

4 – оценка на риска: 

      Сградата е с напълно ненадеждни констрекции и е определена от І рискува група с 

препоръка за събаряне.  

5 – препоръки и мерки: 

     Временни мерки: сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи достъпът в 

нея и около нея. Да се планира и извърши контролирано принудително събаряне.  

6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 5 т; 

общ обем 3куб.м тухлени зидарии.  При разрушаване обемът на деструкциите може да 

нарастне с 15-25%. 
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Сграда 39459.15.560.31 – подземен гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

обект № 31 от специализирана карта в Приложение 3; чертеж № 31 от 

Приложение 4; снимки № 31 от Приложение 5. 

      1 – описание на сградата и конструкциите: Сградата е изцяло вкопана, масивна, 

изпълнена със смесена строителна система: покривът е плосък, сглобяем, от 

коритообразни покривни панели, стъпващи напречно на монолитни, неармирани 

бетонни стени. Построена е през 1961 г. Има площ 58 кв.м и съдържа едно подземно 

помещение, свързано с нивото на околния терен с рампа. 

      2 – констативна част: За сградата няма проектна документация. Тя е проектирана и 

изградена съгласно действащите към 1961 г. норми и правилници и не може да се 

експлоатира преди да се реконструира в съответствие със сега действащата нормативна 

база. По документи сградата е със застроена площ от 58 кв.м., която съответства на 

установената  при измерването. 

    Вертикалните товари се поемат от коритообразни, оребрени покривни панели с 

ширина 150 см, дължина 600 см и височина 40 см и бетонни/бутобетонни стени с 

дебелина над 50-60 см. Панелите са наредени на две нива, напречно на дължината на 

помещението. Не се виждат монолитни и заварени връзки между покривните панели и 

към бетонните стени. Покривът е засипан с пръст. Хоризонталните натоварвания от 

земетръс и земния натиск се поемат от двете надлъжни и от напречната бетонни 

стени.Покривните панели са в добро състояние и без видими дефекти. Бетонните стени 

са с неравна повърхнина, напукани, изветрели и обрушени на значителна дълбочина. 

Каменните подпорни стени на рампата са частично разрушени.  

   Якостта на бетона в сградата е изпитана на място върху два елемента – бетонна стена 

и покривен панел – изпитвания с Лаб. №№ 1215,1216. Определената якост е сътветно 

10,6 МРа и 12,8 МРа. 

      3 – оценка на състоянието на конструкциите и сградата:  Покривните панели са 

здрави и надеждни, но бетонните стени са силно увредени. Липсва надеждна 

конструктивна система по  отношение на поемането на хоризонталните натоварвания от 

земетръс и земен натиск, а конструкциите, които трябва да поемат тези натоварвания са 

компрометирани.   

     4 – оценка на риска: Рискът от саморазрушаване и разрушаване при земетръс е голям 

и сградата е определена от ІІ рискова група с препоръка за принудително събаряне.  

     5 – препоръки и мерки: Сградата да се обозначи като рискова и да се ограничи 

достъпът в нея, около нея и до рампата. Да се планира и извърши контролирано 

принудително събаряне на сградата и подпорните стени на рампата.  

     6 – приблизителни количества на основните строителни материали: общо тегло – 

230 т; общ обем – 92 куб.м, от които каменни зидарии 30 куб.м и бетон 62 куб. м, от 

които 10 куб.м сглобяеми конструкции.  При разрушаване обемът на деструкциите може 

да нарастне с 15-25%. 
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ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Резултатите от обследването на сградите позволяват да се направят следните изводи: 

   *Всички сгради носят белезите на нормативните и строителните тенденции на 

периодите, през които са изградени. Това е особено характерно за сградите строени през 

1961/62 г., когато започва масово прилагане на плоски покриви с битумни покрития и на 

сглобяеми строителни системи, включващи разнообразни покривни панели, греди и 

колони. В този смисъл обследваните сгради може да се разглеждат като част от 

своеобразен експериментален полигон за прилагане на нови строителни технологии; 

    *Недостатъците и непълнотата на нормативните уредби (от днешна гледна точка), 

липсата на строителен опит за изпълнение на новите технологии и дългият срок на 

експлоатация при неблагоприятни климатични условия (висока относителна влажност 

на въздуха) са довели до проява на еднотипни дефекти в тези сгради, особено след 

извеждането им от експлоатация през 2002 г.: бързо компрометиране на покривните 

покрития, преовлажняване на конструкциите и сградите, изветряне и обрушване на 

бетоните, мазилките и тухлените зидарии, разкриване и кородиране на армировките, 

напукване на бетонни елементи и тухлени зидарии, разрушаване на дървени 

конструкции и пропадане на покриви. 

    *Значителното и необратимо влошаване на техническите характеристики на носещите 

конструкции и сградите и ежедневното им саморазрушаване, заедно с липсата на единни 

конструктивни системи за поемане на сеизмичните натоварвания правят сградите 

ненадеждни при поемането на вертикални и хоризонтални натоварвания и рискови за 

присъстващи в тях и около тях хора; 

     *За да се ограничат и предотвратят последствията от съществуването на тази рискова 

среда на територията на природен парк „Златни пясъци“ и във връзка с целите на проект 

„ИД – ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни 

пясъци“, част от който е изпълнението на тази техническа експертиза, е необходимо да 

се предприемат следните мерки:        

       1). Достъпът в близост до рисковите сгради трябва да бъде физически ограничен 

(поне на 3 м от фасадите и рампите). 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!  

       2). Рисковите сгради от І, ІІ и ІІІ рискова група трябва да бъдат принудително 

разрушени; 

       3). Рисковите сгради, за които се прецени, че може да се използват за бъдещите 

инвестиционни намерения на собственика, следва да бъдат реконструирани съгласно 

действащите към момента норми и правилиници, като се отчита  и неблагоприятното 

влияние на високата относителна влажност на въздуха в този район. 

    

ИЗВЪРШИЛИ ЕКСПЕРТИЗАТА:                                                           инж. К. Ковачев 

                                                                                                    

                                                                                                                     инж. Д. Георгиева 
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