














 

ОБЕКТ: Частичен инвестиционен проект за подобряване на експлоатационните 

условия на сградата на ЦДГ 151, ул.”Мърфи” No1, УПИ II, кв.138, идент. 

54568.3538.234.1, р-н Оборище, гр.София  

 

ФАЗА: Архитектурно заснемане 

 

ИНВЕСТИТОР: СО, район ОБОРИЩЕ 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

 

I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКАТА. 

Настоящият проект е изработен въз основа на: 

1. Договор за проектиране и описаните изисквания към съдържанието на проекта 

и видовете проектни части. 

2. Предоставен технически паспорт на сградата и описаните в част Б мерки за 

поддържане на строежа. 

3. Архитектурно заснемане на съществуващото положение. 

 

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Обектът представлява триетажна масивна сграда със сутерен и с частичен 

четвърти терасовиден етаж. Строителството й е започнало през 1949г. и е завършило 

през 1952г., като е била предназначена за жилищна сграда. В момента функционалното 

й предназначение е за Целодневна детска градина. Съгласно изготвения Паспорт на 

строежа, сградата е класифицирана като строеж от 5-та категория по ЗУТ.  

Не са налични екзекутивни чертежи в архива на НАГ и район Оборище. 

Това обстоятелство и необходимостта от извършване на предстоящи ремонтни 

работи за отстраняване на набелязаните в паспорта на сградата проблеми, налагат 

създаването на графична архитектурна документация. 

 

III. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ. 

При заснемането на сградата са направени цялостни и подробни измервания на 

помещенията на всички нива.  

Съгласно конструктивното обследване от паспорта на сградата, същата е 

изградена по традиционно монолитен способ. Конструктивната система  е както 

следва: 

Носеща конструкция – носещи стени от плътна тухлена зидария обрамчени със 

ст.б. пояси  и ст.б. подови конструкции. 

Външни стени – от плътна тухлена зидария. Измерена дебелина d=40 и 25 см. 

Вътрешни стени –носещи и преградни стени от плътна тухлена зидария. 

Измерена средна дебелина d=14см. 

Стълбища – Западно стълбище /за трети и четвърти етажи/ откъм Главен вход- 

масивно, стоманобетоново.  

Вътрешното /северно/ стълбище между първи и втори етаж е с дървени стъпала 

/само плинта/. След демонтирането на част от дървените стъпала се установи, че 

конструкцията на стълбищното рамо е от стоманобетон. 

Ограждащите и вътрешните стени са тухлени, измазани с вътрешна варова и 

външна вароциментова едрорелефна вароциментова мазилка. Съществуващата 



обработка по подове, стени и тавани е съобразена с предназначението на помещенията 

и е дадена в чертежите от заснемането.  

Външната дограма е подменена и е пластмасова. Единствено сутеренните 

прозорци не са подменяни и са в много лошо състояние. 

Вътрешните врати са предимно дървени. В зоните на санитарните възли, където е 

правен скорошен ремонт, вратите са подменени с алуминиеви. Видът на материала на 

дограмите е означен в чертежите. 

Покривната хидроизолация е от гладка листова поцинкована ламарина за 

високото тяло и за двуетажната част /запад/.  

От южната страна /към двора/ на първия етаж е изградена лека метална 

конструкция, с която е покрита съществуващата при построяването на сградата 

външна тераса. Пространството на тази пристройка се използва като място за 

занималня на децата и е в пряка връзка с основната занималня на етажа. 

Конструкцията не отговаря на нормативните изисквания по отношение на 

носимоспособност и топлоизолация и следва да се извърши основен ремонт в тази 

зона. 

Архитектурно-планировъчното решение на сградата в този вид не дава 

достатъчно удобни функционални връзки при ползването й за детска градина и не 

осигурява достъпна среда за хора с увреждания. 

Съдържанието на помещенията е както следва: 

 

СУТЕРЕН - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 160.00м2 

ПОМЕЩЕНИЕ СВЕТЛА 

ПЛОЩ /м2/ 

стълбище 3.48 

коридор 6.4 

перално 22.95 

абонатна станция 15.15 

помещ. техник 11.68 

склад 7.96 

склад 6.47 

Склад- недостъпен за заснемане ~31.00 

 

ПЪРВИ ЕТАЖ - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 190.20м2 

коридор 6.45 

склад 1.75 

кухня 17.00 

спалня 25.10 

занималня 43.57 

покрита тераса 17.23 

стълбище 5.16 

склад 8.46 

коридор 7.10 

WC 3.00 

умивалня 2.25 

коридор 7.28 

стълбище 7.14 

ВТОРИ ЕТАЖ - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 169.30м2 



 коридор 4.54 

фоайе 7.00 

занималня 50.71 

открита тераса 6.85 

склад 11.55 

стълбище 3.10 

канцелария 7.97 

умивалня 6.52 

WC 5.35 

стълбище 13.25 

 

ТРЕТИ ЕТАЖ - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 145.80м2 

спалня 25.33 

занималня 40.86 

коридор 7.08 

занималня 11.88 

покрита тераса 9.92 

умивалня 6.02 

WC 3.00 

стълбище 13.25 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 89.00м2 

стълбище 13.25 

коридор 8.20 

канцелария 11.39 

преддверие 6.90 

WC 2.61 

канцелария 11.72 

канцелария 13.50 

неизползваема открита тераса 41.55 

 

Реалната застроена площ на надземните етажи, измерена по външните очертания на 

ограждащите зидове е както следва: 

Застроена площ     190,20м2 

 

ПЪРВИ ЕТАЖ 190.20м2 

ВТОРИ ЕТАЖ 169.30м2 

ТРЕТИ ЕТАЖ 145.80м2 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 89.00м2 

  

Общо РЗП на надземните етажи 594,30м2 

Разликата с отразените в паспорта на сградата площи е в резултат на извършени 

разширения, чрез затварянето на тераси на първия и втория етаж, както и вероятно на 

различните методики за пресмятане на застроените площи през годините. 

 

 

     Съставил: 

      /арх. Стаменов/ 
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Обект: Частичен инвестиционен проект за подобряване на експлоатационните условия на 

сградата на ЦДГ 151, ул. „Мърфи” № 1, УПИ II, кв. 138, идент. 54568.3538.234.1, р-н 

Оборище, София 

Подобект:  

Фаза: Технически проект 

Част: Електро 

 

Обяснителна записка 

 

Настоящият проект се изготвя въз основа на договор с Възложителя – Софийска 

община р-н „Оборище”, архитектурно и електро заснемане. 

Предмет на настоящият проект е подмяна на необходимите електро инсталации, 

съгласно направеното заснемане и в съответствие с действуващите норми, вкл: 

- осветителна инсталация – основни и евакуационни 

- силова инсталация  

- разпределителни табла 

- заземителна инсталация 

 

 

При направения оглед на инсталациите в сградата се установи, че инсталациите не 

отговарят на действащите нормативни документи, за целта се разработи проект за 

привеждане на инсталациите към :  

 

- НАРЕДБА № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини 

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г. На МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

- наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии ДВ.бр.90 и 

91 2004г. 

 

Осветителна инсталация  

 

Осветителната инсталация е разработена на база изискванията за осветеност на НАРЕДБА 

№ 3 за съответните помещения.  

Предвидени са нови осветителни тела тип Philips 332TSW 2xTL5-35W HFP O и  332TSW 

1xTL5-14W/830 HFP P. са с предпазни дифузери, при разрушаване на светлинния 

източник да не попаднат елементи в помещението или коридорити. 

В проекта са приложени светлотехнически изчисления за помещенията в сградата. 

Захранването на осветителните тела се осъществява от нова инсталация с проводник 

ПВВМ 3х1,5мм. от нови разпределителни табла. 

 

Силова инсталация 

 

В сградата се изгражда ново главно разпределително табло и четири броя етажни 

разпределителни табла.  

Поради структурата на сградата и нейното обслужване във всяко етажно разпределително 

табло се предвижда да се монтира прекъсвач за прекъсване на ел. енергията при напускане 

от персонал съответния етаж, прекъсвача за първи етаж се предвижда да се монтира в 

главното разпределително табло. 

Захранването на сградата ще се осъществи от съществуваща касета на фасадата на 

сградата (на границата на собственост). До кабелната касетата се предвижда да се монтира 

ново електромерно табло. Всички контакти в помещенията се предвижда да се захранват 



през индивидуални автоматични предпазители оборудвани с дефектно токови защити, 

схема на захранване TN - S.  

Инсталацията в сутерена се предвижда да се изпълни открито в защитни PVC канали. 

За големите консуматорите в сутерена се предвижда да се монтира преди консуматорите 

да се монтира прекъсвач за прекъсването на ел. енергията когато той не се използва. 

 

Заземителна инсталация  

 

За да се реализира предвидената схема на захранване и защита се предвижда да се 

изпълни индивидуален заземите присъединен към ГРТ с преходно съпротивление 10 ом. 

 

За да се изпълнят новите инсталации е необходи първо да се демонтират старите 

инсталации . 

За да се изпълнят новите инсталации и необходимо да се изкопаят канали за полагане на 

новите кабели! 

Не се допуска използването на части от съществуващите инсталации! 

 

При изпълнението на СМР да се спазват всички изисквания на действащите нормативни 

документи. 

 

 

 



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират съгласно 

приложените на височина от 2,2м.  



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират съгласно 

приложените на височина от 2,2м.  



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират съгласно 

приложените на височина от 2,2м.  



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират съгласно 

приложените на височина от 2,2м.  





Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират 

съгласно приложените координати във 

светло техническите изчисления, за 

помещенията ( коридори, складове и 

тоалетни) се монтират в средата на 

помещението, ако няма други оказания. 

задаване на закъснение между 

последното засечено движение и 

изключ-ването на светлината: 12 минути.



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират 

съгласно приложените координати във 

светло техническите изчисления, за 

помещенията ( коридори, складове и 

тоалетни) се монтират в средата на 

помещението, ако няма други оказания. 

задаване на закъснение между 

последното засечено движение и 

изключ-ването на светлината: 12 минути.



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират 

съгласно приложените координати във 

светло техническите изчисления, за 

помещенията ( коридори, складове и 

тоалетни) се монтират в средата на 

помещението, ако няма други оказания. 

задаване на закъснение между 

последното засечено движение и 

изключ-ването на светлината: 12 минути.



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 2х1,5 

Осветителните тела се монтират 

съгласно приложените координати във 

светло техническите изчисления, за 

помещенията ( коридори, складове и 

тоалетни) се монтират в средата на 

помещението, ако няма други оказания. 

задаване на закъснение между 

последното засечено движение и 

изключ-ването на светлината: 12 минути.



Демонтира се старата инсталация! 

Инсталацията се изпълнява открито в 

защитни PVC канали 20мм.  

Инсталацията се изпълнява с проводник 

NYY-O/J 3х1,5 

Преминаването през стени в защитни 

PVC тръби . 

Осветителните тела се монтират 

съгласно приложените координати във 

светло техническите изчисления, за 

помещенията ( коридори, складове и 

тоалетни) се монтират в средата на 

помещението, ако няма други оказания. 



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 3х2,5 

 

Токов 

кръг № 

Сечение 

14, 16, 

17, 18 

NYY-O/J 5х2,5 

15 NYY-O/J 5х4 

9, 10 NYY-O/J 3х2,5 

 



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 3х2,5 



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 3х2,5 



Демонтира се старата инсталация! 

Изкопават се канали за полагане на нови 

кабели. 

Инсталацията се изпълнява с проводник 

ПВВМ 3х2,5 



 

Токов 

кръг № 

Сечение 

4, 5, 6, 7  NYY-O/J 3х2,5 

10 NYY-O/J 5x2,5 

11, 12 NYY-O/J 5х4 

 

Демонтира се старата инсталация! 

Инсталацията се изпълнява открито в 

защитни PVC канали 40мм.  

Инсталацията се изпълнява с проводник 

NYY-O/J 3х2,5 

Преминаването през стени в защитни 

PVC тръби . 
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