










№ по 

ред
Наименование на СМР

ед. м-

ка
количество 

1 Демонтаж на настилка - паркет м2 325,00

2 Демонтаж на дъски от гредоред м2 325,00

3 Изпълнение на Изравнителна циментова замазка м2 325,00

4 Полагане на двукомпонентен грунд м2 325,00

5 Полагане на лепило м2 325,00

6 Полагане на Настилка от паркет м2 325,00

7 Обработка на паркета - циклене м2 325,00

8 Полагане на лаково покритие върху паркет м2 325,00

9 Монтаж дървени первази м' 192,00

10
Ремонт на мазилката - циментова замазка - до ниво 

цокъл -h = 1.00 м.
м2 192,00

11
Ремонт на мазилката - гипсова шпакловка - до ниво 

цокъл -h = 1.00 м.
м2 192,00

12 Боядисване стени с латекс - 2 пласта м2 480,00
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

Настоящият проект и архитектурно заснемане е изготвено по задание на 
Възложителя във връзка с предписание за конструктивно укрепване, посочено в 
Технически паспорт на сградата, с рег. № 36/10135.1502.168 от 02.03.18 г.  

Съществуващата сграда с ИД 10135.1502.168.1 се състои от частичен сутерен, два 
етажа и подпокривен етаж. Сутерена е със  застроена площ ЗП= 99 кв. м., изграден под 
западното крило на учебния корпус и в него са разположени котелно помещение, стая за 
огняря и работилница, която към периода на заснемането се използва за склад. В 
подпокривния етаж са разположени две класни стаи, учителска стая и таванско 
помещение с ограничен достъп. На етажите са разпределени класни стаи и кабинети. 
Първоначалното строителство е през периода 1908 г. - 1910 г. като едноетажна постройка 
с частичен сутерен, след което сградата многократно е пристроявана и надстроявана. 
Изпълнена е с каменни ивични основи и сутеренни стени от каменна зидария с деб. 
около 60 см. - до дървения гредоред на кота ± 0,00. В каменните стени в частта на 
сградата без сутерен са оставени отвори за вентилация на гредореда. Стените над на кота 
± 0,00 са от тухлена зидария, носещи до покрив, с преобладаваща дебелина 38 см.  

Подът на учебните помещения на кота ± 0.00 на основния учебен корпус с ИД 
10135.1502.168.1 е изпълнен с дървен гредоред. Всички фоайета и коридори на същата 
кота са стоманобетонни плочи с покритие от монолитна мозайка. 

Подовата конструкция на втория етаж на сградата е изцяло със стоманобетонни 
плочи. Таваните на всички учебни стаи и на част от коридорите на сградата с ИД 
10135.1502.168.1 са дървен гредоред и окачени тавани изпълнени с рабицова мрежа и 
варова мазилка. 

За привеждане на всички сгради на ОУ"ВАСИЛ АПРИЛОВ“ в ПИ с ИД 
10135.1502.168 в съответствие с действащата нормативна уредба следва да се изготви 
цялостен проект за реконструкция, модернизация с включено пристрояване и 
надстрояване на съществуващия сграден фонд. 

Предвид ограничените възможности за финансиране, е изготвено архитектурно 
заснемане само на партера – на кота +/- 0.00, като база за изготвяне на конструктивен 
проект само за подмяна на гредореда и настилките в класните стаи на партерния етаж - на 
кота ± 0.00,  

В зоната на съществуващия сутерен е предвидено изпълнение на безгредови 
плочи, под които се изпълнява топлоизолация XPS 10 см. 

В зоната без сутерен са проектирани гредови стоманобетонни плочи, като следва 
да се:  

• Затворят съществуващите вентилационни отвори с каменни елементи, като 
се запази характера на каменния цокъл по фасадите.  

• Изпълни допълнителен обратен насип с пръст - до кота долен ръб плоча, 
като след това в него се изпълняват траншейни изкопи в зоната на гредите. 

• Полага хидроизолация от оребрено полиетиленово фолио и топлоизолация 
XPS 10см. 

• Изпълнява се монтажът на армировката съгласно армировъчния план и се 
полага бетоновата смес. 

 
Във връзка с Предписанията на МВР РД ПБЗН Варна – Протокол № 1950 от 

05.10.2017 г. на Първа към заснемането са приложени схемите за евакуация – като 
подложки за изготвяне на проект по част ЕЛ. за „АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО 
ОСВЕТЛЕНИЕ“ 



 
 
Над стоманобетонните плочи в класните стаи следва да се изпълни: 

• изравнителна циментова замазка  
• настилка от паркет – на битумно лепило.  
• Ремонт на мазилката - до ниво цокъл 
• Пребоядисване на стаите с латекс 

 
За ОУ „Васил Априлов“ през 2010 г. е изготвено обследване за енергийна 

ефективност на сградата от „ЕФИКС“ ООД – Варна. Към настоящия проект за 
ЧАСТИЧЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ - подмяна гредоред на етаж 1, кота ±0,00 със 
стоманобетонна плоча е изготвено становище по Енергийна ефективност, съгласно 
което, полученият детайл е с коефициенти на топлопреминаване не по-голям от 
определените в табл. 1 и 2 от Наредба 7 от 2004 г. и всички изменения към нея. 

 
Съществуваща сграда с ИД 10135.1502.168.1 – ЗП =558 кв.м, (по скица от СГКК-

Варна) 
Площ, засягаща подмяна гредоред на етаж 1 – съгласно проекта ЗП = 325 м2 

Обект: „ЧАСТИЧЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ - подмяна гредоред на етаж 1, кота 
±0,000 със стоманобетонна плоча   на съществуваща сграда на ОУ „Васил Априлов“ с 
ИД 10135.1502.168.1, находяща се в ПИ с ИД 10135.1502.168 на ул. „Братя Миладинови“ 
№130, кв. 477, по плана на 13 м.р. на гр. Варна, е строеж III-та категория, в 
съответствие с чл. 137, ал.(1,) т.3, буква „в“ от ЗУТ. 

 

 
гр. Варна     Съставил:  
юли  2018 год.              /арх. Евг. Братанов/ 
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