
ТОМ ІІІ 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Техническата  спецификация  /инвестиционният  проект/  е  приложена  към 
документацията на хартиен и електронен носител.

1. Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на 
работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени 
от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в 
съответствие с изискванията на българските нормативи.  Особено внимание следва да 
се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
- Закон за културоното наследство;
- ПИПСМР за съответните видове работи;
- Закони,  правилници  и  наредби  по  отношение  здравословните  и  безопасни 

условия на труд;
- БДС  и  еквивалентните  им  европейски  стандарти  за  влаганите  материали, 

изпълнението  на  работите,  изпитванията  на  материалите,  приемане  на  изпълнените 
работи и на доставените материали и оборудване.

2. Цели на спецификациите
Спецификациите  имат  за  цел  да  допълнят  и  определят  изискванията  за  

материали,  технология  на  изпълнение  на  работите,  методи  на  изпитване  на 
материалите,  методите  за  оценяване  на  качеството  на  изпълнените  работи  в 
съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

2.1. Общи изисквания за качество и работа:
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната  

дейност,  според  условията  на  договора  трябва  да  бъдат  нови  продукти. 
Използвани  материали  и  съоръжения  няма  да  бъдат  приети.  Изпълнителят  ще 
подготви подробни работни схеми и  графици, включително и график в случай на 
закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като 
същите ще бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в 
складовете  на  Изпълнителя  ще  бъде  придружена  със  сертификат  за  качество  в 
съответствие  с  определените  технически  стандарти,  спецификации  или  одобрени 
мостри и каталози и доставените материали  ще бъдат внимателно  съхранявани до 
влагането им в работите.

Всички  произведени  продукти  или  оборудване,  за  които  се  възнамерява  да 
бъдат  вложени  в  работите  ще  бъдат  доставени  с  всички  необходими  аксесоари, 
фиксатори и детайли, фасонни  части,  придружени с наръчници за експлоатация и 
поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Гаранциите  за  изпълнение  на  извършените  СМР  и  оборудване  започват  да 
текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

3. Стандарти
Представянето  на  работата  и  на  материалите  трябва  да  бъде  по  стандарт,  

специфициран  в  тази  Спецификация/проектната  документация.  Ако  не  е 
направено  описание  в  тази  Спецификация,  тогава  работата  и  материалите  ще 
бъдат  по  стандарт,  не  по-нисък.,  от  подходящото  издание  на  БДС  или  друг 
равностоен европейски стандарт, определен от Строителния надзор.
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Ако  Изпълнителят  желае  да  предостави  материали  или  да  извърши 
действия  в  съответствие  с  друг  национален  стандарт  или  международна 
спецификация,  той  трябва  да  предаде пълни подробности  от  предложението  си в 
писмен вид на Строителния надзор заедно с издържан превод на български език.

Изпълнителите,  които  не  представят  изискуемите  по  този  раздел 
Удостоверения  и  сертификати  и  неотговарящи  на  изискванията  за  изпълнение  на 
обекта на настоящата поръчка, съгласно чл. 30 от ЗОП няма да  бъдат допускани до 
класиране на офертите.
1.1 Одобряване на работите:

Видове работи или части от тях се одобряват от Строителния надзор,  само 
след  като  напълно  са  завършени  от  Изпълнителя  съгласно  одобрените  работни 
проекти  и  детайли,  съгласно  спецификациите  и  с  материалите  или  продуктите 
удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването 
им в определени участъци, преди върху тях да започне изпълнението на последващи 
видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение.

Скрити работи не одобрени по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството, няма да бъдат заплатени.

Само  напълно  завършени  и  одобрени  работи  могат  да  са  сертифицирани  за  
плащане.

Строителният  надзор  ще  одобри  или  издаде  инструкции  за  поправка  на 
допуснати  дефекти  и  отклонения  при  изпълнението  на  работите.  На  тези 
инструкции  незабавно  ще  бъде  обърнато  внимание  и  работите  няма  да  бъдат 
сертифицирани  за  плащане  докато  всички  дефекти  не  бъдат  отстранени  до 
удовлетворяване на Строителния надзор.

Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от 
неговите  договорни  задължения  до  края  на  гаранционния  период,  както  е 
посочено в условията на Договора.

4. Трудова и здравна безопасност на работното място:
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна  безопасност  на  работниците,  касаещи  изпълнението  на  работите  на 
настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят  ще  приведе  в  действие  ясно  дефинирана  политика  на 
площадката  за  да  осигури здравословни и безопасни условия на труд  на всички 
хора на обекта и/или на тези  които могат да бъдат засегнати при дейностите на 
площадката. Изпълнителят трябва да представи план за здравословни и безопасни 
условия  на  труд  на  Строителния  надзор  за  одобрение  преди  започването  на 
каквито  и  да  било  действия  на  площадката.  Той  също  ще  бъде  подготвен  да 
видоизмени плана с цел да включи каквито и да било мерки, които Строителният 
надзор  смята  за  необходими  за  безопасността  на  хората  на  площадката. 
Изпълнителят ще назначи на всеки под - обект Експерт по безопасност и здраве.

Изпълнителят  е  длъжен  да  осигури  работно  облекло  и  лични  предпазни 
средства  според  чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата  на работите 
изпълнявани от различните  работници. Изпълнителят ще инструктира работниците 
и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини 
и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с 
тях.  Не  се  допуска  с  машините  и  съоръженията  да  работят  неквалифицирани 
работници.  Всички  движещи  се  части  на  машините  трябва  да  бъдат  добре 
закрепени,  покрити  и  обезопасени.  Електрическите  машини  трябва  да  бъдат 
заземени.
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В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при 
липса  на  скеле,  работниците  трябва  да  работят  с  предпазни  колани.  Забранено  е 
изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

5. Опазване на околната среда:
Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи 

отношение  към въпросите  свързани  с  опазването  на  околната  среда.  Специални 
мерки  трябва  да  бъдат  взети  да  се  избегне  разливане  на  гориво,  хидравлична 
течност,  други  въглеводороди  и  разтворители  и  др.  опасни  отпадъци.  Целият 
боклук  и  отпадъци  ще  бъдат  депонирани  безопасно  така  че  да  не  се  замърсят 
почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест 
и  други  продукти  съдържащи  познатите  карцерогени  няма  да  се  използват  на 
площадката  и  може  да  бъдат  използвани  само  в  стриктно  съответствие  с 
инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна 
среда  в  и  около  обекта  на  работите.  Изпълнителят  ще  последва  указанията  на 
Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда.

Изпълнителят  е  отговорен  за  опазване  на  строителната  площадка  чиста 
и  за  възстановяване  на  околната  среда.  По  време  на  изпълнение  на  работите 
Изпълнителят  постоянно  ще  пази  обекта  почистен  от  строителни  и  битови 
отпадъци.  Всички материали на  обекта  ще  бъдат  складирани  подредено,  а  при 
завършване  на  работите  Изпълнителят  окончателно  ще  почисти  обекта  и  ще 
отстрани  всички  временни  работи  и  съоръжения,  ще  почисти  и  възстанови 
заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

Изпълнителите, които не представят изискуемите по този раздел Описания по 
опазване на околната среда и неотговарящи на изискванията за изпълнение на обекта 
на  настоящата  поръчка,  съгласно  чл.  30  от  ЗОП  няма  да   бъдат  допускани  до 
класиране на офертите.

6. Подготвителни дейности и временно строителство:
Преди започването на постоянната  работа  Изпълнителят  трябва да  извърши 

някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.
6.1. Граници на обекта:
Изпълнителят  в  сътрудничество  със  Строителния  надзор  и  представители  на 

Общината ще определят границите на строителната площадка и ще постави огради с 
цел недопускане на навлизане на лица в района на строителната площадка, .

6.2. Временни съоръжения:
Изпълнителят  поема  всички  разноски  по  инсталирането,  работата  и 

демонтирането на временните съоръжения.
6.3. Санитарни съоръжения:
Изпълнителят  ще  осигури  и  поддържа  временни  санитарни  съоръжения  на 

обекта  за  нуждите на хората,  извършващи дейността.  Изпълнителят ще поддържа 
съоръженията  в  чист  и  хигиенен  вид  и  ще  постави  табели  с  предупреждения  за 
запазване  на  обекта  чист.  Изпълнителят  ще  извърши  всички  необходими 
почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Строителния надзор с 
цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

6.4. Водоснабдяване:
Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за 

питейни  нужди  и  за  строителни.  Водоснабдителната  система,  включително 
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връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор и 
съгласувани с контролните органи.

6.5. Електроснабдяване:
Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от 

Изпълнителя  и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и 
инсталации  са  предмет  на  одобрение  от  Строителния  надзор.  Всички  временни 
електрически  свързвания  и  инсталации  ще  бъдат  осигурени,  построени  и 
поддържани  от  Изпълнителя  в  съответствие  с  държавните  и  местни  законови 
разпоредби и при одобрението на Строителния надзор.

6.6. Временни ограждения:
При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят  

трябва да постави подходящи знаци и огради за обозначаване на участъка, в който  
се  изпълняват  работите,  които  да  забраняват  достъпа  на  външни  хора  в  този 
участник.

7. Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите 
и нови видове работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството  
по  този  договор  ще  бъдат  измерените  действително  извършени  в  процеса  на 
изпълнение на договора количества.

Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка са предварителни 
количества  и  няма  да  бъдат  приемани  като  действителни  количества  изпълнени 
работи от изпълнителя при работата му по договора.

Измерването  на  изпълнените  работи  ще  става  в  присъствието  на 
представител  на  изпълнителя.  Той  ще  помага  на  лицата  извършващи 
измерването.  За  датата  и  часа  на  измерването  възложителят  ще  уведомява 
предварително  изпълнителя.  Ако  изпълнителя  не  осигури  присъствието  на  свой 
представител  при  измерването  ще  се  приеме,  че  той  е  съгласен  с  направените 
измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Строителния надзор и 
възложителя количества работи.

7.1.  Документи  по  измерването  на  извършените  видове  работи. 
Документи за допълнителните количества и видове работи:

След  измерването,  количествата  на  извършените  работи  се  доказват  със 
следните документи :

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;
-  Приемателен  протокол  за  установяване  на  изпълнените  натурални  видове 

работи  -  формата  ще  бъде  предоставен  от  възложителя  при  подписването  на 
договора /; 

-  Актове  съгласно  Наредба  №  3  от  31.07.2003  г.  за  съставяне  на  актове  и 
протоколи по време на строителството, няма да бъдат заплатени;

Допълнителните количества и видове работи ще бъдат одобрявани единствено 
и  само  в  случаите,  че  те  са  необходими  за  цялостното  изпълнение  на  обекта,  
тяхната  необходимост  е  обоснована  със  Заповеди  от  авторския  контрол, 
строителния надзор или държавни контролни органи.

7.2. Процедури за оценка и приемане на изпълнените работи с държавните 
стандарти и въвеждане на обекта в експлоатация:

Условията  и  редът  за  съставяне  на  необходимите  актове  и  протоколи  за 
установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на 
строителството  са  обвързани  с  необходимия  за  изпълнението  на  всеки  строеж 
технологичен порядък.
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Съгласно Наредба № 3 /  31.  07.  2003 г.  на Министъра на МРРБ по време на  
строителството за приемане на завършени видове СМР и отделни етапи се съставят 
изискуемите по Наредбата и другите нормативни документи съответните актове.

При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими и всички други 
документи съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и 
приемане на СМР не посочени в тази Техническа спецификация.

8. Необходимо техническо оборудване, строителна техника и механизация, 
необходими за изпълнение на поръчката.

По изпълнение на СМР по настоящата поръчка Изпълнителя следва да разполага 
с  техническо  оборудване,  строителна  техника  и  механизация,  отговаряша  на 
българските и съответните европейски стандарти за качество и при необходимост да 
бъде  сертифицирана  от  съответните  органи.  Възложителят  може  да  изиска  от 
Изпълнителя  да  докаже  качеството  и  техническата  изправност  на  оборудването, 
ангажирано по изпълнението на поръчката.

Оборудването  и  строителните  продукти  да  отговарят  на  техническите 
изисквания,  дадени  в  Наредбата  за  съществените  изисквания  и  оценяване  на 
съответствието на строителните продукти от 15.11.2001 г. и приложените изисквания 
към материалите. Изискванията към основните материали са посочени в техническата 
спецификация.

Изпълнението  на  строително-монтажните  и  консервационно 
реставрационните работи ще бъде съобразено с: 

• изискванията  на  Закона  за  устройство  на  територията  (ЗУТ),  касаещи  тази 
категория строежи;

• изискванията на Закона за културното наследство
• Инвестиционният проект на обекта;
• Наредба №2  от 22.03.2004 г.  за  минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
• Наредба  №2  от  31.07.2003  г.  за  въвеждане  в  експлоатация  на  строежите  в 

Република  България  и  минимални  гаранционни  срокове  за  изпълнени  СМР, 
съоръжения и строителни обекти;

• Наредба № 3  от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;

Местоположение:
Обектът е  разположен в Централната  градска  част  на София – кв.1 и  кв.2,  м. 

„ЦГЧ“ - зона „Г-14“. Територията е част от централната зона на вътрешния античен 
град Сердика,  обявен за  Архитектурно-исторически  резерват  „Сердика – Средец“  с 
ПМС №36/1976г.

Строежът е Първа категория, съгласно чл. 137, т. 1, буква „м”  от ЗУТ и чл. 2, 
ал.12 от Наредба №1/2003г.  за  номенклатурата  на видовете строежи – „национално 
значение”.

Документ  за  собственост  и  законност  на  съществуващото:  АДС  №  31/ 
17.03.1997 година 

Задание от  възложителя:  Проектът  е  изготвен  въз  основа на  съгласувано  от 
НИНКН задание на Министерството на културата 

Разглежданият проект е разработен  в следните части: 
1. Архитектура;
2. Интериор
3. Архитектурен  проект  за  консервация,  реставрация  и   експониране  на 

паметниците на културата
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4. Технология за КРР на археологическите структури
5. Конструктивна
6. Ел. Инсталации
7. ОВК
8. ВиК
9. Вертикална планировка 
10. Паркоустройство и ландшафтна архитектура
11. ПБЗ
12. ПБ

Териториален обхват на проекта:
Втори етап
Археологическо ниво
За  частта  под  пл.  „Независимост“  -  пространството  между  съществуващите 

подлези на Източната Сердикийска порта на античния град – на изток; централният 
подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ - на запад; пространството под пътната 
връзка  между  булевардите  „Княз  Дондуков“  и  „Тодор  Александров“  -  на  юг; 
пространството под площада пред ЦУМ – на запад. В този обхват,  територията е с 
площ  4 850 кв.м.;

За частта под бул. „Мария Луиза“ -  пространството между Централния подлез с 
храма „Света Петка Самарджийска“ - на юг и северния вестибюл на Метростанция ІІ-
8, като включва покритото пространство под трасето на бул. „Мария Луиза“. В този 
обхват, територията е с площ  3 150 кв.м.

Общата площ на двете части на комплекса на археологическите им нива е 8 000 
кв.м.

Надземно  ниво -  изграждане  на  остъклено  куполно  покритие  над  отвора  над 
археологическото ниво на пл. „Независимост“.

Предназначение и цели на комплекса
Проектът  предвижда  устройването  на  разкритите  археологически  нива,  като 

комплекс  за  провеждане  на  съвременни  културни,  културно-образователни  и 
културно-развлекателни  събития  от  възможно  най-широк  културен  спектър, 
разположен сред консервирана,  реставрирана и експонирана уникална и автентична 
археологическа среда. Целта на проекта е, чрез обвързване на съвременните градски 
структури  с  историческата  среда  и  на  новите  със  съществуващите  подземни 
пространства, да прояви археологическия потенциал на тази територия и да я превърне 
в  публично  пространство  с  национална  и  общоградска  значимост,  наситено  със 
съвременни  културни  функции,  обвързани  в  историческия  контекст  на 
археологическата среда.

Съдържание на комплекса:
В съответствие с одобрено Задание за проектиране, комплексът  съдържа:
•зони на експонираната археология „in situ“;
•зона  за  експониране  на  демонтираните  от  зоната  под  бул.  „Мария  Луиза“ 

археологически структури от Средновековието, тематично свързани с останките под 
пл. „Независимост“ и подлеза с църквата „Света Петка Самарджийска“

•сектори  за  лапидарни  експозиции  на  привнесени  от  други  части  на  града 
артефакти от античната епоха;

•пространства за провеждане на сценични дейности;
•зони за представяне на изложби на визуалните изкуства – скулптура, живопис, 

графика, инсталации и други;
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•зони за експониране на колекционерски сбирки;
•локализирани зони за галерии за произведения на изкуствата и книжарница;
•зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции;
•комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки, проходи, рампи, стълбища, 

асансьори;
•битови и тоалетни възли за публично ползване;
•локализирана зона за управление на културния комплекс и за туристическо и 

информационно обслужване;
•зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на културния 

комплекс.

Достъп до комплекса:
Културният комплекс осигурява условия за  широк и безпрепятствен обществен 

достъп.  За ограничаване на достъпа в комплекса през нощта, са предвидени 4 броя 
ролкови прегради, разположени в зоните на източната Сердикийска порта, подхода от 
подлеза  пред Министерски  съвет към Декумануса,  връзките  с  централния  подлез  с 
църквата  „Света Петка Самарджийска“  и централния  подход към археологическото 
пространство под пл. „Независимост

Част: Архитектура:
Обвързването на комплекса със съществуващите подлези: Централен – с църквата 

„Света  Петка  Самарджийска“  и  Източен  –  с  Източната  Сердикийска  порта,  налага 
извършването на следните демонтажни работи:

•демонтаж на стена, в обхвата на една конструктивна ос, на север от основния 
отвор за връзка между Централния подлез и археологическото пространство под пл. 
„Независимост“;

•демонтаж на настлания с мраморни плочи участък от съществуващия Източен 
подлез за осигуряване на връзката между възстановената част от Декумануса  от него и 
откритата част от Декумануса под пл. „Независимост“;

•витрини и стени от общински магазини в Източния подлез;
•тавани в частта на Източния подлез.

Разкритата част от Декумануса в зоната на пл. „Независимост“ се реконструира и 
свързва на изток с частта му в обхвата на източната порта на „Сердика“. Зоната между 
тях, която към момента е покрита с мраморна настилка, се реконструира и настила по 
подобие на изградената вече част. На изток следата на Декумануса се продължава до 
засичането й със северната ограждаща стена на пространството, като на юг от него се 
ситуират лапидарни композиции.

Изгражда се остъклено куполно покритие над отвора над археологическото ниво 
на  пл.  „Независимост“,  носено  от  лека  метална  конструкция.  Чрез  него  се  цели 
обезпечаването  на  достатъчен  режим  и  комфорт  за  целогодишно  използване  на 
културния и комуникационен комплекс, разположен на археологическото ниво, като се 
осигурява  защита  от  дъжд  и  сняг,  обмен  на  въздуха  и  темпериране  в  оптимални 
граници.  Вътрешното  пространство  на  обособеното  помещение  е  решено  като 
“базиликално”,  с централен, осветен “кораб” и два странични “кораба” - под пътните 
конструкции.  Публичните и обслужващите функции ще се ориентират частично под 
страничните “кораби”,  (на местата, където археологията позволява това) а централния 
“кораб” ще остане проходим с пространствено развитие от изток –“Източната порта на 
Сердика”, в посока Централния подлез с храма “Света Петка Самарджийска”. 
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За частта под бул. „Мария Луиза“  се определят и устройват: 
зоните на експонираната археология; зоните за наблюдения на археологическите 

експозиции; комуникационните маршрути: пасарелки  и  стълби; зона за туристическо 
и информационно обслужване; 

 За частта под пл. „Независимост“ -  се определят и устройват: 
зоните на експонираната археология; зона за експониране на демонтираните от 

частта  под  бул.  „Мария  Луиза“  археологически  структури  от  Средновековието; 
сектори за лапидарни експозиции на привнесени от други части на града артефакти от 
античната  епоха;  зони  за  отдих  и  наблюдение  на  археологическите  експозиции; 
пространство за провеждане на сценични дейности; зони за представяне на изложби на 
визуалните изкуства – скулптура, живопис, графика, инсталации; зони за експониране 
на колекционерски сбирки и други;  локализирани зони за галерии за произведения на 
изкуствата; битови и тоалетни възли за публично ползване; комуникационни площи – 
маршрутни  пътеки,  пасарелки,  рампи,  стълбища,  асансьори;   локализирана  зона  за 
управление на културния комплекс и за туристическо и информационно обслужване; 
зона за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на комплекса.

Част: Интериор:
За частта под пл. „Независимост“:
Подове
За  основни  настилки  на  подовите  площи  се  използват  керамични  плочки  с 

размери 20/10/2 см, в два сходни цвята – светла и тъмна охра. Мислените продължения 
на декуманусите се настилат с полирани гранитни плочи 50/50/4 см в два различни 
цвята: червен – за уличните платна и тъмна охра – за тротоарите покрай тях, проявени 
в „разпадащи се“ в основната настилка следи. Поради ексцентричното разположение 
на подхода от подлеза с църквата „Св. Петка Самарджийска“ към централната ос на 
пространството,  той  е  очертан  като  начупена  следа  за  ориентация  и  насочване  на 
пешеходния поток и е  настлан с полирани гранитни плочи с размери 50/50/3 см. в 
тъмно  зелен  цвят.  В  зоната  на  археологическите  структури  е  проведена  мрежа  от 
пешеходни  пасарелки,  изработени  от  неръждаема  стомана  и  стъклени  предпазни 
парапети. При промянат на нивата и рампите в основното публично пространство се 
използват също предпазни парапети, изработени от неръждаема стомана и стъкло. За 
локализираните помещения за настилки се използват, според тяхното предназначение, 
плочи от гранитогрес с размери 60/60 см и керамични плочки с размери 30/30 см. В 
зоната  на  археологическите  структури,  за  усилване на  внушението на  останките от 
стените, пространствата между тях се настилат с бял, пресят филц.

Тавани
Таваните  на  общото  пространство  са  тип  „окачени“  и  се  изпълняват  от 

композитни панели с размери 240/120 см и 120/120 см. Геометрията на техния монтаж 
„смесва“  геометриите  на  античния  и  съвременния  град.  За  осигуряване  на  общото 
осветление, таваните са просечени от „стъклени осветителни ленти“ - плафони, които 
подчертават  този  ефект.  На  тъмни  места,  над  зоните  на  декуманусите  и  техните 
мислени  продължения,  се  монтират  стъклени  отражателни  сектори  по  стените. 
Осветителните тела са вградени в тавана около окръглените колони, като в западната – 
входна зона, са монтирани неподвижно, докато в източната – в зоната на разкритата 
археология, са насочващи се, така че в комбинация с осветителните тела, монтирани на 
подовите  нива,  да  осигурят  ефектното  режисиране  на  осветлението  на 
археологическите останки.

Стени
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Стените са облицовани с композитни панели в растер от 120 см. В някои сектори, 
споменати в предходната точка, стените се просичат от стъклени отражателни сектори, 
които, композиционно свързани с тези по тавана, осигуряват визуалните продължения 
на основните пространствени структури. Витрините, които ограждат локализираните 
помещения,  се  изпълняват  без  проявена  от  външната  им  страна  дограма,  като  в 
определени сектори са наклонени, като репликана наклона на основните колони.

За частта под бул. „Мария Луиза“:
Подове
Основните подови равнини са заети изцяло от археологически структури. Над тях 

и помежду тях се провежда мрежа от пешеходни пасарелки, изработени от неръждаема 
стомана и стъклени предпазни парапети. В зоните, очертани от стенните структури на 
археологическите  останки,  „подовите“  нива  са  настлани  с  бял,  пресят  филц. 
Настилките, в обхвата на входното фоайе, се изпълняват от термолющен гранит, в сив 
и  червен  цвят,  във  фигурална  композиция,  която  графично  повтаря  следите  на 
откритите  под  подовото  ниво  археологически  структури. Настилките  в  служебните 
помещения се изпълняват от гранитогрес с размери 30/30 см.

Тавани
Основната  част  от  тавана  запазва  откровената  визия  на  монтираната  гредова 

конструкция.  Гредите  се  оцветяват  в  сивочерна  боя,  така  че  да  не  отразяват,  а  да 
„поглъщат“ светлината. Тъй като в цялото пространство няма гледна точка, от която да 
се  разчете  градоустройствената  структура  (декумануси  и  карда)  на  античния  град, 
същата се „проектира“ върху тавана и очертава зони, които очертават „небето“ над 
улиците  и  открития  атриум  и  „таваните“  над  помещенията  с  откритите  мозайки. 
Оформени са като стъклени осветителни плафони, върху които са принтирани леки 
графични  изображения,  които  да  подсказват  тяхното  предназначение. Таванът  във 
фоайето  е  тип  „окачен“  и  се  изпълнява  от  композитни  панели,  комбинирани  с 
осветителни плафони.

Стени
В основното пространство има фактически една стена, която го огражда от запад 

и покрай която е монтирана основната пешеходна пасарелка. Стената е облицована с 
композитни панели в растер 120 см., комбинирани със сектори от отражателно стъкло, 
като продължение на графичните структури очертани по тавана и на действителните 
археологически структури, очертани в подовите равнини. Основната носеща надлъжна 
греда на конструкцията и колоните на изток се облицоват със същия материал и заедно 
с  витрините  между  тях  и  витрините  по  късите  страни  от  север  и  юг,  очертават 
границите на пространството.

Част: Архитектурен проект за консервация, реставрация и  експониране на 
паметниците на културата:

Проектните материали съдържат:
•Опорни планове на  разкритите  и  проучени археологически  останки за  двете 

зони – площад „Независимост” (Ларго) и „Мария Луиза”.  За зона „Мария Луиза” в 
този етап разработката обхваща сектора под трасето на булеварда, а секторът между 
булеварда и ЦУМ ще бъде третиран в трети етап след извършване на архологическото 
проучване. 

•Периодика на разкритите и проучени археологически останки. 
•Консервация, реставрация и експониране на разкритите, проучени и съхранени 

археологически останки.
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Зона на площад „Независимост” под Ларго – предлага се частично реставриране 
на локализираните археологически структури. Внимание се обръща на консервацията 
на  секторите  със  запазени  подови  нива  с  настилки.  На  разкрития  сектор  от 
DECUMANUS MAXIMUS се  предвижда  възстановяване  на  надлъжния  и  напречен 
профил, възстановяване на тротоара към декумануса в южна посока и анастилоза и 
реконструкция  на  пиедесталите,  които  са  носели  колонният  ред  по  фронта  на 
декумануса.  Предвижда  се  реинтегриране  на  настилка,  направена  по  съществуващ 
образец в сектора между източна порта и разкрития в процеса на операцията сектор от 
декумануса. 

Зона „Мария Луиза”. Предвижда се цялостна консервация на всички проучени и 
съхранени археологически останки, включително направа на реставрационен надзид 
на  зидове,  където  това  би  било  благоприятно  от  гледна  точка  на  обемно-
пространственото въздействие. Особено внимание ще бъде обърнато на запазените и 
документирани декоративни елементи (мозайки), като проекта предвижда запазванеот 
им „in situ”, а консервацията и реставрацията ще се извърши по художествен проект, 
изготвен  от  художници-реставратори.  Предвижда  се  консервация  на  секторите  със 
запазена оригинална настилка на античните улици,  хипокаусти и др.,  а в частите от 
улиците, където настилката не е запазена – реинтеграция на такава по съществуващ 
образец. 

•Проектно решение
Зона  площад  „Независимост”  (Ларго).  Предлага  се  интегриране  на 

експонираните  археологически  останки  в  бъдещата  общоградска  функционална 
структура  на  това  ниво..  В  северната  част  на  зоната  е  предвидено  достатъчно 
пространство  за  аранжиране  на  лапидарна  експозиция,  освен  това  се  маркира  в 
настилка  габарита  на  южния  тротоар  на  декумануса.  В  същия  сектор  на  зоната  е 
предвидено  и  експониране  на  демонтираните  от  зона  „Мария-Луиза”  останки  от 
църква (източна олтарна стена) и фрагмент от „хан” от средновековния период, което 
ще стане под методическо ръководство на проектантите.

 Зона „Мария Луиза”. Археологическите останки следва да бъдат експонирани 
на закрито и цялото пространство следва да бъде с музеен характер. Предложени са 
два екскурзоводни маршрута:

-първият  маршрут  предлага  възможност  за  посещаване  на  сектора  от  цялата 
публика – вкл. и хората с ограничени двигателни функции. Пасарелките и рампите в 
по-голямата си част са метални решетъчни, а на отделни места, където трябва да бъде 
акцентирано вниманието на посетителите, пасарелките са със стъклен под.

-вторият  маршрут  е  допълващ,  позволяващ по-детайлно  запознаване  с  някои 
археологически  останки.  На  определени  места  се  предвижда  слизане  посредством 
диференциални стъпала на оригиналното ниво на античните улици, така че посетителя 
да може да почуства донякъде пространството и мащаба на античната застройката.

-в  определени  пунктове,  където  са  локализирани  и  запазени  елементи  от 
градската  инсталационна  инфраструктура  предвиждаме  остъклени  покрития,  под 
които тези елементи да бъдат експонирани и представени.

Входът и изходът на този сектор е от пространството на първо ниво на северния 
вестибюл на метростанцията, където е възможно да бъдат аранжирани необходимите 
анекси  –  каса,  помещения  за  поддържащия  персонал,  съществува  възможност  за 
търговия  на  сувенири,  информация  за  разкритата  структура,  камерни  временни 
експозиции  и  др.  Предвидени  са  достатъчен  брой  евакуационни  изходи,  като 
разстоянията между тях отговарят на нормативните изисквания. 

С методическо ръководство ще бъдат посочвани:
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• Детайли и фрагменти за консервация, реставрация и експониране на всички 
интересни и определени съвместно с археолозите-проучватели градски и интериорни 
елементи,

• технологията  и  рецептурите  за  консервационното  третиране  на 
археологическите структури,

• предписания  за  конструктивно  обезпечаване  на  застрашени  и  в  аварийно 
състояние сектори от археологическите структури (сигнатурно нанесени в настоящия 
материал) 

• След завършване на допроучването на археологическите структури в южната 
част  на  сектора  на  площад  „Независимост”  вкл.  сектора  с  локализирани,  но 
недоразкрити мозайки, ще се прецизира експониранего на мозайките в този сектор.

Част: Технология за КРР на археологическите структури
Археологическите  разкопки  по  бул.  „Мария  Луиза”  са  извършени  под 

ръководството на д-р Марио Иванов, а  на Ларгото – под ръководството  на д-р К.  
Шалганов. По датировка, структурите се отнасят от I век до началото на    VII век. 
Предвижда  се  и  експониране  на  част  от  средновековните  находки  в  специална 
експозиционна площ.

При консервацията и реставрацията ще се използват за пръв път в България в 
такъв  мащаб  материали  от  ново  поколение,  отговарящи  на  най-съвременните 
изисквания за качество и дълготрайност.

Технологичните задачи са:
• Експозиционно почистване на археологическите структури
• Обезсоляване на структурите
• Частична реконструкция на разрушен тухлен градеж 
• Консолидиране на градежа
• Биоцидна обработка
• Анастилоза на пиедестали – изработка и монтаж на нови
• Реставрационни надзиди.

Част: Конструктивна

Подобект: стоманобетонно стълбище и асансьори:
Обектът,  предмет  на  настоящия  проект,  представлява  двураменно 

стоманобетонно стълбище с междинна площадка,  изпълняващо ролята  на  вход към 
античният  културно  –  комуникационен  комплекс.  Конструкцията  на  стълбището 
представлява 2 стоманобетонни монолитни стълбщни рамена и трето рамо, тръгващо 
от междинната площадка. Стълбището е с дебелинa на плочата dпл.= 16,18 см., приети 
съобразно  подпорните  разстояния,  статическото  натоварване,  усилията  в  тях  и 
конфигурацията  им.  Стоманобетоновато  стълбище  е  оразмерено  и  конструирано  с 
прави железа и усилители при опорите. Вертикалните носещи елементи в сградата са 
единични  колони  и  стоманобенни  стени  и  шайби. Стоманобетоновите  единични 
колони са оразмерени и конструиране на нецентричен натиск. Размерите на колоните 
са съобразени с вертикалните и сейзмични усилия в тях  и архитектурните изисквания 
за  сградата.  Колоните  са  конструирани  с  прави  железа  /AIII-N/  и  стремена,  N8, 
съобразно изискванията на нормите за проектиране на стоманобетонови конструкции, 
действащи  в  Р.България. Предвижда  се  новите  колони  да  се  анкерират  за 
съществуваща фундаментна плоча с  Hf=30см., а под шайбите на асансьорите ще се 
изпълняват нови фундаментни плочи с Hf=50см.

Материали:
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• Бетон В20 за конструктивните елементи – стоманобетонов борд
• Стомана  AIII по БДС

Подобект: метална конструкция:(старо)
Описание на носещата метална конструкция от неръждаема стомана (ново)

Носещата метална конструкция е изградена от метални тръбни елементи (пръти) от 
неръждаема стомана със седем различни диаметри на сеченията  им: от 21,9см – за 
носещите  рамки,  до  5,4см  –  за  укрепващите  диагонали  от  V-ти  ред  (виж 
конструктивния проект). Всички елементи (пръти) на носещата стоманена конструкция 
са геометрично свързани в равнината на своите оси. Това означава, че равнината, на 
която трябва да се монтира стъкленото покритие, трябва да е на еднакво (константно) 
разстояние от мислената геометрична равнина описана от осите на носещата стоманена 
конструкция. Това означава също, че равнината на стъкленото покритие ще се окаже на 
различни  разстояния  от  повърхността  на  различните  по  своите  сечения  носещи 
стоманени пръти на конструкцията.

Принципно  (геометрично)  решение  на  междинната  алуминиева  конструкция, 
осигуряваща  връзката  между  носещата  стоманена  конструкция  и  стъкленото 
покритие.

Свързващите крепежни елементи тип „спайдер“ се заменят с междинна алуминиева 
конструкция,  която  осигурява  връзката  между  стъкленото  покритие  и  носещата 
стоманена конструкция, като предава своя товар върху нея.

Поради  различните  отстояния  на  стъкленото  покритие  (7  различни  отстояния)  от 
повърхността  на  металните  пръти  на  носещата  стоманена  конструкция  (7  различни 
сечения на металните пръти) и с цел да намали до минимум броя на разновидностите 
на елементите, съставящи преходната междинна алуминиева конструкция, проектното 
решение предлага свеждането им до два броя разновидности:

-  носещи  алуминиеви  гредички,  еднакви  за  цялата  алуминиева  конструкция,  върху 
които безшпросно се залепват отделните елементи (стъкла) на стъкленото покритие и

-  носещи  крепежни  елементи  -  „ботушчета“,  които  осигуряват  връзката  между 
носещите  алуминиеви  гредички  и  носещите  стоманени  пръти  в  7  (седем)  броя 
подразновидности,  в зависимост от броя на сеченията на носещите метални пръти, към 
които те се монтират (прихващат).

Носещите гредички се изготвят от изтеглен профил от твърд алуминий и се нарязват на 
части,  съобразени  с  дължините  на  раменете  на  триъгълните  форми,  очертани  от 
носещата стоманена конструкция. Общата линейна дължина на описания профил, след 
нарязването му на отделни части и монтирането му, е 2 000 м'.

Носещите крепежни елементи - „ботушките“, се изготвят от изтеглен профил от твърд 
алуминий в 7 (седем) броя подразновидности, в зависимост от броя на сеченията на 
носещите  пръти  на  стоманената  конструкция,  към  които  трябва  за  се  прихванат. 
Изтеглените  профили се  нарязват  на  елементи  с  приблизителна  дължина  от  20  см. 
Всяка носеща алуминиева гредичка се прихваща към носещите стоманени профили с 
по 2 бр. крепежни елементи - „ботушчета“. Общата линейна дължина на профилите, 
след тяхната обработка и монтаж  е както следва:

-   за Ø 21,9 см – носещи рамки                                    – 65 м´;
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-    за Ø 14,1 см – носещи рамки и „столици“            - 170 м´;

-    за Ø 10,1 см – укрепващи диагонали – I-ви ред   –  63 м´;

-    за Ø 8,89 см – укрепващи диагонали – II-ри ред   – 60 м´;

-    за Ø 7,61 см -   укрепващи диагонали – III-ти ред - 60 м´;

-     за Ø 6,0 см -   укрепващи диагонали – IV-ти ред   - 55 м´;

-      за Ø 5,4 см - укрепващи диагонали – V-ти ред     - 50 м´;

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

                              Обща линейна дължина:               - 525 м´

Носещите крепежни елементи - „ботушчета“ се прикрепват към носещите стоманени 
пръти  с  по  4  броя  самонарезни  винтове,  изработени  от  подходящ  съвместим  с 
алуминия материал и с оразмерено сечение. Кръглия сектор („стъпка“) на всяко едно от 
„ботушчетата“ се изтегля с диаметър с по 2мм по-малък от диаметъра на стоманения 
прът  към който  се  прихваща,  с  цел  да  се  осигури  уплътняване  между окръглената 
повърхност на стоманения прът, при пристягането му със самонарезните винтове. В 
окръглената „стъпка“ на всяко едно от „ботушчетата“, се оставят двустранно канали с 
дълбочина минимум 3мм, които се запълват с високоякостен силикон.

Носещите  алуминиеви  гредички  се  прикрепват  към носещите  крепежни  елементи  - 
„ботушчета“  с  помощта  на  болтови  връзки  –  по  2бр.  на  елемент,  изработени  от 
подходящсъвместим с алуминия  материал, с оразмерени сечения и с необходимите 
гайки, контрагайки и шайби. При изтегляне на профила на „ботушчетата“, в горната му 
част,  да се предвидят също двустранно канали с дълбочина минимум 3мм, които се 
запълват с високоякостен силикон.

При  изтегляне  на  профила  за  носещите  гредички,  вътрешната  част  на  неговата  Т-
образна „глава“, да се изтегли в подходящ назъбен профил, с цел да се увеличи площта 
на залепващата повърхност.

3.8. Ръбовете на триъгълните стъклени елементи, да се обработят в овален профил, с 
цел  да  се  осигури  безконфликтен  монтаж,  при  срещата  на  две  съседни  стъкла  под 
различен ъгъл.

Последователност  на  монтажа  на  преходната  алуминиева  конструкция  и 
стъкленото покритие

Първа  стъпка –  монтаж  и  залепване  на  крепежните  елементи  -  „ботушчета“  към 
носещите стоманени пръти:

-  по  всички  укрепващи  диагонали  и  носещата  рамка  „ботушчетата“  се  монтират 
перпендикулярно  към  проекционната  равнина  „а“  на  цялостната  покривна 
конструкция;
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-  по  „столиците“  „ботушчетата“  се  монтират  в  равнини,  определени  от  наклона  на 
свързващия диаметър на всяка една от „столиците“ с центъра на мислената окръжност 
за всяко напречно сечение на цялостната покривна конструкция.

Втора стъпка – монтаж и залепване на носещите гредички към крепежните елементи - 
„ботушчета“.

Трета стъпка – Залепване на триъгълните стъкла към носещите алуминиеви гредички. 
Точният  размер  на  стъклата  се  взема  на  място,  след  монтажа  на  предходните  два 
елемента. Залепването се извършва с високоякостен силикон.

Стъклото  с  което  ще  се  изпълни  стъкленото  покритие,  трябва  да  притежава 
следните характеристики:

-          слънцезащита;

1. UV защита;

2. да осигурява безопасност при счупване.

3. да е оцветено в небесносин тон;

4. максималната му дебелина да бъде 12мм.

Общото тегло на стъклото и междинната (свързваща) алуминиева конструкция не 
трябва да надвишава 75 кг/кв.м.

Производствено-технологични  изисквания  към  Изпълнителя  на  остъкленото 
покритие.

Изработеният проект съдържа принципни архитектурни детайли.

Конкретните производствено-технологични детайли ще се изработят и оразмерят от 
конкретния  Изпълнител на  покритието,  избран  след  провеждане  на  тръжна 
процедура  за  избор  на  Изпълнител  на  обекта,  в  съответствие  с  производствената 
технология, с която разполага.

За  всички  елементи  на  остъкленото  покритие  Изпълнителя  трябва  да  представи  в 
своята  документация  всички  необходими  документи  гарантиращи  сигурността  му, 
сертификати и пр., включително и за стъклото и лепилото.

Всички  оразмерявания  на  елементите  на  покритието,  вкл.  мостри,  да  се  съгласуват 
предварително с Конструктора и Архитекта на проекта за АККК „Сердика“.

По време на изпълнението на стъкленото покритие да се извършват междинни проби и 
изпитания  на  елементите  на  конструкцията,  вкл.  за  водонепропускливостта  на 
слепващата фуга между отделните стъкла.

Архитектурният  проект  е  изработен  с  цел  да  се  осигури  ефективността  на 
междинната алуминиева конструкция, която да замени предвижданите в предходната 
КСС крепежни елементи тип „спайдер“, като осигури нейното минимално тегло, а с 
това и нейната стойност.
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Част: Електрически инсталации  
1. Електрическ  о   захранване ниско напрежение /НН/  

Проектът обхваща две зони – зона „Ларго” и зона „Мария Луиза”. За всяка от 
зоните е предвидено помещение за Главно табло. 

Необходимата работна мощност е  за зона „Ларго” е 91.7 kw / от които 43 kw са 
свързани към резервираната шина/ . За зона „Мария Луиза” работната мощност  е 24 
kw    /  от които 12.6 kw са свързани към резервираната шина/ или общата работна 
мощност за етапа е 115.7 kw.

Предвижда  се  резерв  от  34  kw  /  от  разрешената  за  ползване  150  kw/  за 
следващият етап.

За  зоната  на  Ларгото  и  зоната  на  Мария  Луиза  за  етапа  мощността  за 
резервиране  е 55.6 kw или е необходим  генератор  за  тази мощност е  70 KVA за 
етапа.                             

2. Резервно електрическо захранване
Предвидено е да се резервират следните консуматори:
• Евакуационно осветление
• Дежурно осветление
• Охранно осветление
• Сървър и захранване на компютри
• Пожароизвестителна централа
• СОТ
• Видеоконтрол и наблюдение
• Контрол на достъпа
• Асансьори
3. Захранване на съвръра и компютрите 
Съврърът  и  компютрите  ще  се  захранват  от  резервираната  шина  на  Главното 

табло, но въпреки това за тях ще се предвиди и UPS. Сървърите и всички слаботокови 
инсталации са разположени в специално помещение за целта в част Ларго.

4. Конфигурация на таблата
За  локалните  табла  осветление  са  предвидени по  две  шини –  за  консуматори 

нулева  категория  и  за  не  резервирани  консуматори. Съответно  за  захранването  на 
всяка една от шините  се предвиждат   отделни кабели, положени по две независими 
трасета.  Всички  табла  се  разработват със  съвременна  бързодействаща  предпазна 
апаратура и с катодни отводители срещу свръхнапрежение – първа и втора степен.

5. Осветителна инсталация
Една от най- важните инсталации е осветителната инсталация. Освен нормалните 

функции за една такава инсталация, тук изключително много  ще се обръща внимание 
на ефектното и художествено  осветление. Осветителната инсталация  е разработена 
със съвременни осветителни тела с висок светлинен добив, енергоикономични, добре 
компенсирани, с дълъг живот и добро цветопредаване. Част от работното осветление е 
под стъклени повърхности. Тези повърхности са демонтируми с оглед подмяната на 
осветителните  тела  над  тях. Като  светоизточници  са  предвидени  луминесцентни 
осветителни тела,  като стремежът  е бил,  те така  да  са  разположени,  че  стъклената 
повърхност да е равномерно осветена.

С оглед икономия на енергия са предвидени диодни, насочващи се  прожектори 
по тавана около колоните, светлинните ефекти по металната конструкция на купола и 
носещите му колони, както и за светлинните ефекти ниско между разкопките. В частта 
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на  „Мария  Луиза”  диодни  насочващи  се  прожектори  са  предвидени  ниско  между 
разкопките,  подчертаващи техния релеф, както и в частите  на Докуманоса.  Диодни 
насочващи се прожектори са предвидени и по конструктивните греди над разкопките в 
частта на „Мария Луиза”.  Всички насочващи се диодни прожектори трябва да имат 
добра оптика за постигане на максимален художествен ефект.

Разработени са  следните видове осветителни инсталации:
5.1. Работно осветление 
Предвидена е светеща лента около стъкления купол в частта на Ларгото, която 

гарантира  тази  осветеност.  В  подлеза  през  деня  осветеността   е  100-150лукса.  В 
работните  помещения  осветеността  е  500 лукса.  Вечер  осветеността  спада,  като  се 
набляга особено на художествения ефект по конструкцията на купола и на елементи от 
археологическите разкопки. 

В частта на Мария Луиза, както през деня, така и вечер, се  осветяват разкопките. 
Осветените зони по тавана насочват вниманието към елементи от археологическите 
разкопки.
Тези  осветени  зони  са  подчертани   с  луминесцентни  тръби  с  два  спектъра  на 
цветопредаване.
Над Докуманоса  осветяването е със студена светлина, а мозайките са осветени с топло 
бяла  светлина.  На  подходящи  места  между  разкопките  ще  се  разположат  диодни 
прожектори.
Захранването им става с проводник СВТ, изтеглен в метална тръба.

5.2. Евакуационно осветление 
Евакуационното  осветление  ще  се  изпълни  с  осветителни  тела,  които  светват 

автоматично при отпадане на нормалното електрозахранване.  Ща бъдат  с вградена 
кадмиево  никелова  батерия.  Светоизточникът  им  ще  е  компактна  луминесцентна 
лампа.  Над  изходите  осветителните  тела  да  са  с  надпис  “изход”,  а  при  всички 
останали, които се монтират на височина 2м от готов под, ще е посочена посоката на 
евакуация.

5.3. Дежурно осветление
Дежурното  осветление  ще  е  част  от  работното  осветление  като  се  използват 

същите  осветителни  тела,  но  захранени  от  резервираната  от  генератор  шина  на 
съответните  табла.Има  дежурно  осветление  по  евакуационните  трасета,в  зоните  за 
видеонаблюдение в зоните около входове.

5.4. Художествено осветление
Преди всичко се използват диодни осветителни тела и прожектори. Структурата 

на стъкления таван се осветява с насочени диодни прожектори, които в зависимост от 
закупеният модел и фирмени възможности   могат да сменят светлината във времето. 
По  колоните  както  при  стъклото,  така  и  в  пешеходната  зона  са  насочени  такива 
прожектори  за вграден монтаж. От диодни прожектори, монтирани на тавана също се 
насочват прожектори в желаната посока.

6. Силова инсталация
Всички технологични консуматори, силови съоръжения, предвидени в ОВ и ВК 

проектите и  асансьорите  ще бъдат захранени от локални силови табла.Автоматиката 
за съвместната работа на съоръженията ще бъде осигурена от фирмата, доставчик на 
съоръженията. 

7. Структурно окабеляване.
Проектът  е  разработен  съгласно  изискванията  на  действащите  международни 

стандарти за структурни кабелни системи с медни екранирани кабели SFTP категория 
6 и компоненти Cat.6:
• ISO/IEC IS 11801

57



• EN 50173
• ANSI/EIA/TIA

Основните характеристики на системите ще бъдат:
1. Радиална топология на системата на структурното  окабеляване.
2. Кабелните трасета от комуникационния възел до работните места във всички 

помещения ще са в окачения таван и в PVC тръби по стените и ако се налага и в пода;
3. Опорната мрежа между отделните шкафове е с оптика с 8 влакна, 4 броя 

меден кабел SFTP и телефонен кабел ТПП 10” с необходимия брой чифтове.
4. В отделните работни помещения не се предвижда монтирането на активно 

мрежово оборудване, с изключение на зоните, в които има предвиден комуникационен 
шкаф с възможност за монтиране на такова;

5. Структурната  кабелна  система  в  частта  си  хоризонтално  окабеляване  се 
изгражда на базата на кабелна среда SFTP Cat.6 и компоненти Cat.6;

6. Структурната  кабелна  система  позволява  включването  на  компютри, 
сървъри, мрежови принтери, визуализиращи устройства, телефони, факсове, модеми и 
др. към всеки от изводите на розетките. Всички изводи ще са RJ45;

7. Електрозахранването  на  работните  места  ще   се  изгражда  на  базата  на 
кабели СВТ или NYM-J 3x2,5;

8. Гарантира се “отвореност” на системите за бъдещи разширения.
9. Главният  сървър  е  монтиран  в  отделен  комуникационен  шкаф  в 

слаботоковото помещение с отделна климатизация. 
10. Централния  комуникационен  и  разпределителен  шкаф  е  разположен  до 

сървърния.  В него е  предвидено място за  монтирането на телефонната  централа на 
комплекса. Реглетната кутия на комплекса е монтирана на стената в помещението за 
слаботокови инсталации и охрана.

11.  В зоната под бул.Мария Луиза е предвиден комуникационен шкаф, който е 
разположен в слаботоково помещение с отделна климатизация. От него се осигурява 
телефонна и интернет връзка на касата или локализирано пространство.

12.  При всяко работно място в офисите  ще има по две розетки към  RJ45 и 
съответно ще  се изтеглят по два кабела  FSTP. Схемата на терминиране на кабелите 
към екранираните съединители RJ45 на розетките следва конфигурацията T568B.

8. Пожароизвестителна инсталация  
Пожароизвестителната  инсталация  в  комплекса  е  проектирана  съгласно 

изискванията  на  БДС-СEN/TS 54-14  ”Пожароизвестителни  системи.  Част  14: 
Ръководство  за  планиране,  проектиране,  инсталиране,  въвеждане  в  експлоатация, 
използване и поддържане” 

Кабелите на пожароизвестителната инсталация се предвиждат с огнеустойчивост 
минимум 30 минути. Пожароизвестителната централа е с два  ринга – един за Ларгото 
и един за Мария Луиза. Разположена в помещението на охраната.

9.  Контрол  на  достъпа -  Проектът е  разработен  за  централизирана  система  с 
контролери за една и за две врати. Информацията за навлизане в определена зона ще 
идва централизирано при охраната.

Всеки контролер e свързан магистрала с кабел SFTP4x2x0.5 cat.7 с компютър със 
софтуер за с-ма за контрол на достъпа. Предвиден е комуникационен шкаф за монтажа 
на сървъра за контрол на достъпа. Всеки контролер се свързва с четеца на всяка врата с 
кабел SFTP 4x2x0.5 cat.7, и кабел ШВПЛ 2х0.75 и от контролера до бравата на вратата. 
Всички контролери  се  захранват  от  TO-слаботокови   ,  монтирано  при  охраната  от 
магистрали с кабел СВТ3х1.5. 
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10.Сигнално-охранителна система – СОТ
В зоната на „ЛАРГОТО” в помещението на охраната ще се монтира контролния 

сигнално-охранителен панел.  Мястото е избрано с  оглед на  ограничения  достъп до 
помещението.Контролният  панел  дава  възможност  за  разделяне  на  охраняваните 
помещения  до  две  самостоятели  групи,  с  отделни  кодове  и  персонално  поемане  и 
снемане на охрана. Системата разполага със собствена енергозависима памет за 400 
събития. За захранване на системата е необходимо напрежение 220V. В контролния 
панел е предвиден захранващ блок, резервиран с акумулаторна батерия /12V, 7Ah/. За 
управление  на  системата  е  предвидена  клавиатура,  разположена  във  входното 
предверие в закъснително охранявана зона. Двойнобронираните сирени с лампи ще се 
монтира по фасадите на помещенията и в двете зони.  При необходимост сигнално-
охранителната система може да бъде разширена, а броят на управляващите клавиатури 
увеличен.

11.Видеонаблюдение
Предвижда  се  суитч  с  четири  оптични  порта. Системата  ще  се  монтира  в 

комуникационен  шкаф,  който  е  разположен  в  помещението  за  слаботоковите 
инсталации и охрана. Предвидени са два монитори за наблюдение в помещението на 
охраната.  Предвидени са   куполни камери на  всички външни зони с  разкопки и  в 
коридора при администрацията на комплекса. От комуникационния шкаф в две посоки 
– към „Мария Луиза” и към Ларгото , се полага оптичен кабел с 12 оптични влакна. 
Оптичният кабел за „Мария Луиза” се полага до предвиденото слаботоково помещение 
.  Там  има  в  комуникационния  шкаф  е  предвиден  суитч  с  оптичен  вход.  От 
слаботоковото помещение оптичният кабел продължава до кутия в помещението за 
каса. В зоната на „Мария Луиза” проводниците се изтеглят в твърди РVС тръби с оглед 
по-лесното  им  закрепване  по  носещите  панел  на  пътното  платно  и  с  оглед 
преодоляване  на  40  сантиметровото  свободно  пространство  между  тях.  Оптичният 
кабел  за  „Ларгото”  се  полага  до  кутия  в  затваряема  ниша,  разположена  след 
обособените  помещения  Там  има  кутия  със  суитч  с  оптичен  вход  ,  след  която 
оптичният кабел завършва в кутия , монтирана в помещението на табло ТО-2.
От двете места – радиално с меден проводник FTP4х2х0.5 се захранват съответният 
брой прилежащи камери. Предвижда се също директно захранване радиално с меден 
проводник FTP4х2х0.5  камери до помещение охрана.

12. Специализирана информационна система – екскурзоводна 
Системата се базира на възпроизвеждащи устройства - персонален екскурзовод, 

които  се  раздавани  на  посетителите. Предвидено  е  кодерът  да  се  монтира  в 
комуникационен  шкаф  предвиден  за  аудио  системата,  който  е  разположен  в 
помещението за слаботокови инсталации и охрана. Зареждането на акумулаторите на 
персоналните екскурзоводи както и контролът върху тях – пренастройка, смяна на език 
на  записите  или  категория  на  съобщенията  се  осъществява  чрез  зареждащите 
устройства, които са свързани към персонален компютър. Отделен идентификатор се 
поставя  на  входовете/изходите  от  комплекса.  Конфигурирането  на  системата  , 
подреждането  на  съобщенията  и  управлението  на  устройствата  се  осъществява  с 
помощта на специализиран модулен софтуер работещ на описаните компютри. 

13. Заземителна инсталация и мрежа за изравняване на потенциалите
Всички ОВ, ВК и технологични съоръжения, захранени от отделни локални табла 

ще  са  заземени  с  шина  в  съответното  помещение.   Заземителните  проводници  на 
всички  табла  да  се  свържат   към  еквипотенциалната  планка  на  главните  табла. 
Заземителите  трябва да  гарантират  съпротивление  4  ома.  В  обекта ще се  изработи 
мрежа за изравняване на потенциалите,  от горещо поцинкована шина 40/4  която се 
свързва със заземителната инсталация.
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14. Асансьор
За  комплекса  се  предвиждт  два   броя  електрически  асансьори.  Всеки  от 

асансьорите  е  за  13  души  и  с  по  две  спирки.  Асансьорите  се  захранват  от 
резервираната шина на Главното табло на Ларгото.

Част:  ОВК
Пространствата са разделени на три типа:
Проходими  пространства. Това  са  пространствата  в  близост  до  входовете. 

Основно  това  са  ходови  зони  или  зони  с  експозиции,  където  посетителите  ще 
пребивават  късо  време.  В тези  зони влиянието  на  външната  температура  се  усеща 
неблагоприятно,  но има пресен  въздух  и приемаме зоните без инсталации по част 
ОВК

Открити публични дейности.
• Централна зона. Предвижда се за провеждане на градски културни събития с 

масово  събиране  на  хора.  Тази  зона  е  разположена  под  горното  остъкление  и 
слънчевото  греене  през  лятото  и  ниските  температури  през  зимата  ще  оказват 
съществено  влияние  на  вътрешната  температура.  В  същото  време  поради 
отдалечеността от входовете  (около 25 м) ще има недостиг на пресен въздух. За тази 
зона  се  предвижда  подаване  на  обработен  пресен  въздух  (загрят  през  зимата). 
Изтегляне не се предвижда. 

• Зона  под  бул.  „Мария  Луиза”.   Зони  на  експонираната  археология;  зони  за 
отдих и наблюдения на археологическите експозиции; комуникационните маршрути: 
алеи,  пътеки,  проходи,  рампи,  стълби;  и  зона  за  туристическо  и  информационно 
обслужване. Предвижда се подаване на обработен пресен въздух ( загрят през зимата и 
охладен през лятото). Предвиден е канален климатизатор на 100% пресен въздух на 
директно  изпарение  монтиран  в  окачения  таван  на  сервизното  помещение. 
Посредством  допълнителен  нагнетателен  вентилатор,  ламаринени  въздуховоди  и 
нагнетателни  решетки  обработен  въздух  се  подава  в  обема  на  пространството.  За 
входното фоайе е предвиден отделен канален климатизатор на директно изпарение.

Закрити  публични  дейности. Това  са  търговски  обекти  със  специализиран 
характер  –  галерии,  антиквариати,  изолирани  от  външен  въздух.  Предвижда  се 
отопление през зимата и охлаждане през лято посредством климатични мулти сплит 
системи, вътрешните тела са тип „касета“. 

Помещение „сървър“. Предвижда се  климатизатор сплит ситема, инверторен тип 
с възможност за охлаждане и през зимата. 

Част: В и К
1. Водоснабдяване
Водното количество за питейно-битови нужди и вода за ОВ охладители е:
QПБН + ОВ = q макс сек 1+ q макс сек 2  =  0,518  + 0,10 = 0,618 л/сек. 
Предвидено  е  централно  снабдяване  с  топла  вода  на  санитарните  прибори, 

предвидени  в  архитектурния  проект.  Поради  значителната  отдалеченост  на  някои 
санитарни  прибори  от  абонатната  станция  /  достигаща  до  46,0  м  /,  в  настоящата 
разработка се предвижда естествена  циркулация на топлата вода.  

Сградната  водопроводна  мрежа  ще  се  изпълни  от  пластмасови  тръби  и 
съответните  фитинги.  Тръбите  ще  бъдат  полипропиленови,  за  водопроводни 
инсталации и налягане 16 атм. – за студена вода и 20 атм. – за топла и циркулационна  
вода. Тръбите за сградната водопроводна инсталация, които са проектирани в пода ще 
бъдат полиетиленови дебелостенни с диаметър ф20 мм, положени в обсадна гофрирана 
тръба с диаметър ф 40 мм.
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Предвижда  се  изграждане  на  водопровод  за  вътрешно  пожарогасене  и  два 
противопожарни крана с разход на вода q ПП = 2,50 л/сек. Значителна част от долното, 
археологическо  ниво  на  комплекса,  към настоящия  момент  е  решена  като  открито 
пространство, което заедно с факта, че липсва възможност за циркулация на водата в 
противопожарния клон, създава условия за замръзване в случай на ниски температури. 
За да се предотврати това, проектантът предлага противопожарния водопровод да бъде 
празен  при  нормални  експлоатационни  условия  и  да  се  пълни  само  в  случай  на 
необходимост  от  пожарогасене.  Тръбите  за  противопожарния  клон  ще  бъдат 
поцинковани с диаметър ф 2’’ .       

Цялото водно количество за питейно-битови нужди,  вода за  ОВ охладители и 
вода за пожарогасене е: 

QПБН + ОВ + ПП = q макс сек 1+ q макс сек 2 + q ПП =  0,518  + 0,10+ 2,50 = 3,12 л/сек. 
Това водно количество ще се провежда от водопроводно отклонение, което е с 

диаметър ф 63 – ПЕВП тръби за налягане 16 атм. Скоростта на водата е V = 1,50 м/сек 
и  J = 0,0489 м/мл.

Захранването с вода на комплеска ще стане от съществуващ водопровод ф 300 мм 
чугунени  тръби,   изграден  над  стоманобетоновата  конструкция,  в  непосредствена 
близост до ос 1 на комплекс „Сердика” – зона  „Ларго” .

За  измерване  разхода  на  питейна  вода  ще  се  монтира  водомер,  който  да  има 
възможност да отчита правилно както водните количества за питейно – битови нужди , 
така  и  по  –  големите  водни  количества  ,  които  ще  преминават  в  случай  на 
необходимост от пожарогасене. 

За всички тръби от водопроводната инсталация на комплекс „Сердика”  - зона 
„Ларго”  е  предвидена  топлоизолация  от  разпенен  полиетилен  ,  с  дебелина 
съответстваща на диаметъра на конкретния тръбен участък . 

2. Канализация
Канализацията на обекта е гравитационна. Съгласно чл. 131/1/ и БДС EN 12056 -2 

е приета Система II като тип на сградната канализационната инсталация с h/d = 0,7 на 
тръбните отводни отклонения. От комплекса ще отпадат битово-фекални и дъждовни 
води. 

Отпадните  битово-фекални  води от  санитарните  възли,  разположени  в 
помещения с  номер 14 съгласно архитектурния проект, ще се отвеждат посредством 
хоризонтална  вкопана  канализация   от  РVС  тръби  /  ф110  дебелостенни  /  към 
съществуващия  уличен  канал  с  диаметър  ф  300  мм  ,  минаващ  в  близост  до 
стоманобетонната стена на комплекса. 

Санитарните  прибори  ,  разположени  в  помещения  с  номера  8,  9,  10  и  11  от 
архитектурния  проект  ще се  отводняват чрез  хоризонтална  вкопана канализация от 
РVС тръби - ф160 дебелостенни .  Заустването на тези отпадъчни води ще стане в 
съществуваща  ревизионна  шахта  /  СРШ  4  /  ,  изградена  в  границите  на 
стоманобетонната конструкция на комплекса – в близост до ос Е и ос 3.

Дъждовните  води,  попаднали  на  археологическото  ниво  от  комплекса  ще се 
отвеждат с  отводнителна  решетка,  монтирана в близост до ос  С и разположена  по 
дължина на откритата част от комплекса. От решетката отпадъчните дъждовни води 
ще се отвеждат посредством новопроектирани тръбни връзки с диаметър ф 110 мм  / 
РVС  дебелостенни /  и ще се заустват в РШ 2 от новопроектиран в предишен етап 
канал.  Предвижда  се  отвеждането  на  дъждовните  води  от  решетката  чрез 
гореспоменатите тръби да стане на пет места, като същевременно точно в тези места 
ще се монтират водни затвори за предотвратяване на навлизане на неприятни миризми 
от уличната канализация. 
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Част  от  археологическите  останки  на  комплекс  „Сердика”  –  зона   „Ларго” 
попадат в пространството , което на този етап е предвидено да остане открито . Това е 
площта , ограничена между оси 16 и 11 , както и между оси С и Е . В настоящата 
разработка  за  античния  комплекс  се  предвижда  тази  площ  да  бъде  с  настилка  от 
насипан филц. 

Част: Вертикална планировка
Теренът,  върху  който  се  намира  обект  Античен  културно-комуникационен 

комплекс „Сердика” е равнинен с леки наклони -  на изток по посока на бул.”Княз 
Ал.Дондуков”  и  на  север  по  посока  на  бул.”Княгиня  Мария  Луиза”.  Вертикалната 
планировка  засяга  две  нива  –  горното  ниво,  което  включва  улиците,  тротоарите, 
конструкцията  на  купола  и  площада  около  него  и  долно  ниво,  което  включва 
разкритото археологично ниво, стълбите и площадките за достъп до него. Отвеждането 
на повърхностните води от площадното пространство е решено по гравитачен път при 
спазване на условията за минимални и максимални наклони.

Част: Паркоустройство и ландшафтна архитектура
Проектът  предвижда  кашпи  40/40/40см-  инокс  или  метал  бронз  /самополивна 

система/ с боскети от Buxus Sempervirens - топки 35см,в основата на всяка колона. Във 
всяко кашпо е засаден по един Buxus. Осветлението е комбинирано – естествено идва 
от откритото пространство над археологията и от осветителните тела на долното ниво. 
В  по  -  тъмните  сектори  е  предвиден  ‘Taxus  bacata  ‘fastigiata  ’.  Обсужването  и 
сметоизвозването ще става от прилежащите улици с асансъори и рампи до горното 
ниво.

Част Пожарна безопасност
Разработена е част ПБ. Същата е в съответствие с изискванията на Наредба №Із-

1971 от  2009г.  Същото  е  установено  и  с  представеното  становище  от  органите  по 
пожарна безопасност и спасяване.

Част План за безопасност и здраве
Разработен е план за безопасност и здраве в съответствие с Наредба №2, в който 

сазалегнали минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителните и монтажни работи на строежа

Трети етап
Проектът за Трети етап обхваща:

• Пространството  между  Централния  подлез  с  храма  „Света  Петка 
Самарджийска“ - на юг и северния вестибюл на Метростанция ІІ-8, което е разчленено 
на три площни нива:

• горно площадно ниво с приблизителна площ от 4 000 кв.м.
• междинно ниво – тераса с приблизителна площ от 700 кв.м.
• долно, археологическо ниво с приблизителна площ от 2 300 кв.м.
 Общата площ на обекта е приблизително 7 000 кв.м.

Поводи за изграждане на комплекса

Поводите  за  изграждането  на  комплекса  произхождат  от  извършването  на 
мащабно  инфраструктурно строителство в центъра на града и включват:
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• изграждането на І-ви метродиаметър на Столичния метрополитен и в частност - 
изграждането на „обменната шахта“, западно от хотел „Шератон“;

• едностранното  изграждане  на  комуникационната  връзка  между  булевардите 
„Тодор Александров“ и „Княз Дондуков“,  от южната страна на пл. „Независимост“ 
върху носеща ж.б.конструкция;

• изграждането на ІІ-ри метродиаметър на Столичния метрополитен  и в частност 
- изграждането на Метростанция ІІ-8;

• реконструкция на пътното платно на бул. „Мария Луиза“, в участъка между ул. 
„Пиротска“ и Централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ върху носеща 
ж.б.конструкция.

Предназначение и цели на комплекса

Проектът  предвижда устройването  на  разкритите  археологически  нива,  като 
комплекс  за  провеждане  на  съвременни  културни,  културно-образователни  и 
културно-развлекателни  събития  от  възможно  най-широк  културен  спектър, 
разположен  сред  консервирана,  реставрирана  и  експонирана  уникална  и 
автентична археологическа среда. 

Целта  на  проекта  е, чрез  обвързване  на  съвременните  градски  структури  с 
историческата  среда  и  на  новите  със  съществуващите  подземни  пространства,  да 
прояви археологическия  потенциал на  тази територия и да  я  превърне в  публично 
пространство с  национална и общоградска значимост, наситено със съвременни 
културни функции, обвързани в историческия контекст на археологическата среда.

Описание на проекта

5. Съдържание на комплекса
В съответствие с одобрено Задание за проектиране – т.VI.1. „Общи изисквания 

към съдържанието на комплекса“ и т. VII.1. „Специфични изисквания към отделните 
части на проекта, комплексът  съдържа:

• зони на експонираната археология „in situ“;
• зона  с  възможност  за  представяне  на  изложби  на  визуалните  изкуства 

(площадно ниво и междинно ниво - тераса);
• зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции;
• комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки,  стълбища, асансьори;
• зона  за туристическо и информационно обслужване;
• зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на комплекса.

2.  Режим на ползване на комплекса
Културният комплекс се устройва и обзавежда за провеждане на  целогодишни, 

планирани, управлявани и ритмично извършвани културни дейности.

3.  Достъп до комплекса
Културният комплекс осигурява условия за широк и безпрепятствен обществен 

достъп. 

4. Комуникационна обвързаност на комплекса с   околната градска среда
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Културният комплекс осигурява условия за свободни хоризонтални и вертикални 
пешеходни комуникационни връзки с всички съседни, изградени или изграждащи се 
структури  като:  централният  подлез  с  храма  на  „Света  Петка  Самарджийска“; 
източният вестибюл на Метростанция 7-І - „Сердика“; северният и южен вестибюли на 
Метростанция 8-ІІ; всички изходи и връзки с горните площадни нива.

5. Достъпност на средата за лица с намалени двигателни възможности
Културният  комплекс  осигурява  условия  за  безпрепятствен  достъп  до  всички 

негови обекти за лица с физически увреждания или временно намалени двигателни 
възможности. 

Специфични решения на проекта

Проектът решава:
1.  Функционалните и пространствени връзки между:
- археологическите и площадни нива;
- съществуващите съседни обекти –  Централният подлез с храма „Света Петка 

Самарджийска“;  Южният  и  Северен  вестибюл  на  Метростанция  8-ІІ;  Източният 
вестибюл на Метростанция „Сердика“;

- пространствените връзки с археологическото ниво под пл. „Независимост“   и 
чрез него - с  Източната порта на „Сердика“ и подлеза пред Народното събрание;

-  Непосредствената връзка с археологическото ниво под бул. „Мария Луиза“; 
2.   Връзка  между  пространството  под  пътната  конструкция  на  бул.  „Мария 

Луиза“ - проектирано във Втори строителен етап, и откритото археологическо ниво, 
източно от него, което е предмет на разработка в настоящия Трети проектен етап.

Пространствена структура
С цел да се подобри пространственото възприемане на археологическото ниво, 

между него и площадното ниво се въвежда трето – междинно ниво, под формата на 
погледна  тераса.  Освен  това  си  предназначение,  тя  ще  служи  и  за  проходна 
комуникация по дългата ос на обекта в посока север-юг, каквато връзка не може да се 
проведе на археологическо ниво.

Демонтажните работи обхващат разваляне на парапети, демонтаж на бетонови и 
каменни стъпала.

В  архитектурната  част  са  включени  направа  основа  под  настилката  с  павета, 
хидроизолация по стени и силикатна мазилка.

В количествената сметка са включени количества за видове работи свързани с 
архитектурното оформление на пространства достъпни за посетители, изчислени на 
база  на  интериорни   проекти.  Всички  каменни  облицовки  се  изпълняват  чрез 
заскобяване на всяка плоча с медна тел към стоманена мрежа. Всички цветове, видове 
материали и детайли се изпълняват след одобряване на мостри от проектанта.

Архитектурната сметка е съобразена с всички действащи до момента нормативни 
разпоредби.

По проект се предвижда частична промяна на трасето на топлопровода в 
северната част към ЦУМ.

Част Конструкции: 
Конструктивното решение е на основание архитектурната разработка в района на 

археологичния  комплекс  пред  ЦУМ,  обвързан  с  градската  структура  и  около 
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пространството,  като  е  разчленено  на  три  нива  –  площадно,  междинно  ниво  и 
археологично.

За осъществяване на междинното ниво в конструктивно решение се налага:
Разбиване на укрепителната стена от пилоти ф 600 през 1,00 м и торкрета между 

тях. Общ брой пилоти 89. Разрушаването е необходимо да се извърши внимателно до 
посочените  в  проекта  нива  като  носещата  арматура  да  не  се  нарушава  50  см  над 
разбития пилот.

Изгражда се нова подпорна стена, осигуряваща новото междинно ниво между нея 
и новото ниво на съществуващата укрепителна пилотна стена.

Изграждат  се  и  три  броя  стълбища  с  ширина  6,00  м  преодоляващи  нива  - 
археология – междинно и площадно ниво, като осъществяват връзката на  линиите на 
„Кардо максимус” (север-юг) и „Декуманус максимус” (изток-запад).

При решението на конструкциите е  взето под внимание да не се засягат  нови 
археологични находки.

Всички  конструкции  са  изцяло  монолитни,  следващи  наклона  на  терена  (за 
подпорната стена).

Технология на изграждане
• Премахване на съществуващата настилка пред ЦУМ 
• Изкоп до ниво баластра междинно ниво
• Изграждане на подпорната стена
• Демонтаж на съществуващото стълбище и част от стените до нива, показани в 

проекта
• Изграждане на северно, средно и южно стълбище
Материали, вложени в конструкцията
Бетон В 15 – подложен
Бетон В 30 – носещи конструкции
Стомана В 500 В Rs = 430 MPa.
При решаване на конструкцията са спазени изискванията на действащите норми и 

правила в страната.

ПАРКОУСТРОЙСТВО И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Проектът се разработва поради строителството на Софийското метро, трасето на 
което преминава през античните  подземни  нива в Центъра на София   

Предмет  на  разработката  е  ландшафтното  оформяне  на  зоната  около  горните 
сгради  и  ситуиране  на  определени  в  заданието  архитектурни  елементи,  функции  и 
дейности,  съобразени с  желанието  на  инвеститора,  даденостите  на  района,  обемно-
пространственото  оформяне  и  изискванията  на  архитектурната  среда,  в  която  се 
намира обекта.

Предвижда  се  ескпозиционна  площ  под  нивото  на  площада,  запознаваща  с 
културните подземни пластове на стара София, стара Сердика  и т.н.  

Предмет на проекта в третия етап е рекултивацията и оформянето на околното 
пространство  около  ЦУМ  към  бул  “Мария  Луиза”  и   на  засегнатата  територия  – 
Оформяне  на  площадното  пространство,  декоративни  настилки,  места  за  почивка, 
паркоустрояване  и благоустройство.

Спазени са всички изисквания на ЗУТ   

Растителност:  
На обекта  има  съществуваща  растителност,  която  е  описана  още  през  2011г, 

когато започна проектирането. Към градинката на Баня Баши има съществуващи 6бр. 
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‘Querqus rubra’ на  възраст 40-50години. Те са в прекрасно състояние и ще се запазят, 
но имат нужда от оформяне на короната. Височината им е 12-15м, а ф на стъблото – 
около 40-50см. Короната започва от около 3-4 м от ниво терен.  

Освен  гореописаните  Дъбове,  има  и  широколистни  храстовидни  дървесни 
насаждения,  разположени в съществуващите саксии пред ЦУМ. Има и декоративни 
храсти.  

Видовият състав е следния:
•Широколистни видове:
Qvercus rubra – 6 бр.дървета на 40-50години, диаметърна короната 8-9м, в много 

добро състояние, за оформяне на короната, ф на стъблото – около 40-50см.
Tilia sp. /Липа/ -  35-40 год., диаметърна короната 8-9м, в много добро състояние. 

– пред  Министерсия съвет.
•Храстовидни широколистни:
 Catalpa  bignonioides  (каталпа)  -  10бр.,  на  възраст  8-12  години,  храстовидни, 

диаметър на короната 1-1.5 м, в добро състояние - за пренасяне. 
•Храсти:
Cotoneaster horisontalis, Juniperus Sabina –  за пренасяне.-  в момента са в лошо 

състояние, но сигурно през пролетта ще се оправят. 
Растителността в саксиите е собственост на управителя на ЦУМ, така, че  

той ще има възможност да си прибере растителността, когато поиска – съобразно 
графика на строителните работи, разбира се. В случай, че няма кой да се грижи за нея, 
тя  би  могла  да  се  прехвърли  в  градинката  до  Банята  или  на  междинното  ниво  на 
проекта  в разработените в там  клоцове.

 Разработката  на  проекта  предвижда  обособяване  на:  Представително 
пространство -  “Ларго”

ЦЕЛ: 
Решено  е  като  съвременно  градско  площадно  пространство,  с  препратка  към 

античното минало на София  и обособяване на Зона за социални контакти,  както и 
транспортно обслужване на сградите около него.

Маркиране на трасето на “Декуманоса” на долно ниво, свързващ  Източната и 
Западната порта на стара “Сердика” с подходяща за целта настилка, даваща препратка 
към настилката, използвана при строителството му.           

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ:   
Съобразено  е  с  обемите  на  архитектурната  рамка,  дискретно  появявящо  се  в 

клоцове  във  вид  на  пресечена  пирамида  под  11  градуса  пред  сградата  на 
Президентството  и  Народното  събрание.  Символизира  вечността,  пресечена  от 
настоящето.  Паметта  на  София  –  древна  Сердика  -  се  намира  в  основата  на 
пирамидите.  Максималната  височина  на клоцовете  е   60 см.  Проектирани бяха да 
бъдат от бял цимент с бяла мозайка, стъклобетон или облицовка от врачански камък. В 
момента саксиите са изпълнени с облицовка от гранит.  Остават за изпълнение тези 
пред Народното събрание - 4 на брой.

Във  всеки  клоц  е  засадена  по  една  Robinia  pseudoacacia  ‘umbraculifera’ 
/Кълбовидна акация/ - символизира “Топиариите” и подрязаната  растителност,  така 
характерна  за  Римска  Сердика.-  /Топиариус  е  бил първият,  който  е  започнал  да  се 
занимава с подрязване на растителност в древния Рим. По неговото име се наричат 
масивите с подрязане растителност – “Топиарии”/.

Клоцовете  са  ориентирани с  малкия  наклон към сградите.  Така  се  разширява 
пространството към тях. Със стръмния си наклон – 60 градуса,  са ориентирани към 
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улицата – създават визу ална изолация от автомобилния трафик, както и шумоизолация 
– наклонената повърхност отразява звуковите вълни и ги връща обратно към колите.

Настилката между тях е решена със жълтите павета, така че се създават дълги 
жълти ивици,  повтарящи уличното платно по протежение на сградите.  Те маркират 
пешеходната зона и клоцовете с кълбовидна бяла акация.

В настоящия етап  се третира археологичното пространство и булевард  “Мария 
Луиза”, площадното пространство пред ЦУМ  и към градинката на Баня Баши.

Пред  ЦУМ  и  на  ниво  Археология   в  настилката  се  вгражда  трасето  на 
“Декуманоса” в посоката, в която се намира в действителност на долно ниво. 

Настилката,  предвидена  за  изпълнението  му в  сегашната  разработка  пак  е  от 
термолющен  гранит  50/50/5см,  лазарно  изрязан  както  е  показано  на  схемата  в 
документацията  и  със  скосяване  1см  по  края  на  окантващите  плочи.  Плочите  са 
подредени в два реда по четири, даващи представа за големите каменни блокове, от 
които е била направена оригиналната настилка.

Настилката върви по трасето, като постепенно се разпада при доближаването на 
подлезите  на  самостоятелни  “плочи”,  докато  изчезне  в  долното  ниво,  където  са 
остатъците от истинския “Декуманус”.

Изпълнението  е  от  червен  термолющен  гранит,  с  какъвто  е  направена 
реставрацията на “Декумануса”  в съществуващия подлез към Министерския съвет в 
момента. 

Цялостното  решение  на  площадното  пространство  е  да  се  третира  площада  с 
жълти керамични павета 20/10/7см, обработени против пързаляне, даващи препратка с 
жълтите павета на съвременна София. Те са в растер през 4 метра, като се редуват като 
редене  под  45  градуса  в  едната  и  другата  посока,  съобразно  растера.  Растера  е 
съобразен с конструктивните оси, за да бъде по лесно трасирането му на място. В тях е 
вградено трасето на “Декумануса”, подчертано с малки осветителни тела, вградени в 
настилката в ивица павета 10 см, окантваща го от страната на ЦУМ. 

Маркирайки  трасето  на  “Декуманус  Максимус”  са  предвидени   високи 
осветителни тела,  подчертаващи двежението на  античните римски улици.  В същата 
посоката е засадена по една Robinia pseudoacacia ‘umbraculifera’ /Кълбовидна акация/ 
през  5.50м,  общо 6 броя  като алейни дръвчета  подрязана  раститерност .  Повече е 
невъзможно, тъй като тангират много близо на ЦУМ.

Разработката на проекта предвижда разделяне на пространството на три нива – 
археологично, междинно, и площадното пространство пред ЦУМ.

Пространството за социални контакти  е съсредоточено главно на междинното 
ниво, където е развита амфитеатрална зона със зелена пластика с моделиран терен и 
екзотични растения. Моделирането на терена и зеленината свързва трите нива в едно 
общо архитектурно  пространство за атракции и почивка,  което дава възможност за 
пряка връзка с античността  и отражението й в  съвременното третиране на нещата, 
както и непосредствен контакт с миналото на София.

В  зоната  между  ЦУМ  и  градинката  на  Банята  е  развита  още  една  зона  за 
социални  контакти  със  същите  модулни  пейки  като  пред  Президентството  и 
министерския съвет. Само че са решени в големи квадратни зони от по 6м  за почивка 
под старите 50 годишни дъбове пред Цум. Осигурен е директен контактсъс зеленината 
на  градинката,  а  същевремнно  има  и  визия  към  развалините  и  площадното 
пространство.  Върху  пейките  са  монтирани  скари  от  дъски,  имитация  на 
дървесина.Същото се отнася и за сега съществуващите модулни пейки на целия обект.  

Предвидени  са  типови  решетки  он  полимербетон  за  дърветата  100б100см  за 
големите дъбове и 70/70см за алейните Бели Акации.
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•Обслужване и сметоизвозване – Обслужването и сметоизвозването ще става 
от прилежащите улици. 

Цялата настилка е подсилена – на бетонова основа. С жълти павета е маркирана е 
зоната за преминаване на транспорт и обслужване.

За  да се  избегне  паркирането  –  към ЦУМ ,  са  предвидени места  за  сядане – 
модулни  елементи  –  ортогонални,  които  ще  служат  както  за  почивка,  така  и  за 
блокиране на преминаването на превозни средства към забранените зони. 

•Биоактивна  зона –  Това  са  зелените  площи,  топиариите  и  декоративната 
дървесна  растителност  в  клоцовете.  Обемно  -  пространственото  изграждане  на 
растителността  е  решено  съобразно  функциите  и  архитектурно  естетическото 
оформяне  на  площада  и  архитектурната  рамка.  Представлява  оформяне  на  алейни 
насаждения  пред  сградите,  оформящи  площада.  Насажденията  са  от  Robinia 
pseudoacacia  ‘umbraculifera’,  разположени по трасето на старата  най- голяма римска 
улица. С оглед на климатичните, почвените и екологичните особености на района, в 
който попада разработения обект е  подбран подходящ видов състав от растителност.

Вертикална планировка: 
Вертикалната планировка засяга две нива – горното ниво, което включва терена 

около  сградата  на  ЦУМ,  тротоарите  и  междинно  ниво,  даващо  възможност  за 
разглеждане на разкритото археологично ниво, стълбите и площадките за достъп до 
него.

С вертикалната планировка се дава аналитично решение за избора на проектното 
ниво на площада около ЦУМ, тротоарите, пространствата около археологическото ниво 
и отводняването на терените около сградите.

Избраната  проектна  повърхнина  се  прекъсва  от  водоотвеждащи  решетки  и 
стълби и линии за смяна на наклона.

Отвеждането на повърхностните води от площадното пространство е решено по 
гравитачен път при спазване на условията за минимални и максимални наклони.

Видът на настилките е показан на чертежа за вертикално планиране.
Планът за вертикално планиране е изработен в Балтийска височинна система.
Координатната система е Софийска .
Мащабът на вертикалната планировка е М 1:200.

Електрическите инсталации  
1.Електрическо захранване ниско напрежение /НН/
Проектът обхваща зона „Мария Луиза”.
За тази зона е предвидено  Главно табло в отделно помещение.
Захранването на Главното табло не е предмет на настоящия проект.
Главното  табло  е  разделено  на  две  шини,  с  оглед  ако  Възложителят  в 

последствие  възложи  направата  на  Генератор,  то  той  да  може  да  поеме  шината  с 
непрекъснато  включените  консуматори  –  дежурно  осветление  и  слаботокови 
инсталации.

От  Главното  табло  се  осветяват  експонатите  в  зоната  под  „Мария  Луиза”  и 
разкопките в откритата част.

Предвидени са две локални табла. Едното, което е ситуирано в помещението на 
касата и от което се захранва осветлението на фоайето и второ, което е за магазина във 
фоайето.

И двете табла се захранват радиално от Главното табло.

2.Осветителна инсталация
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На  осветителната  инсталация  се  обръща  изключително  внимание,  имайки 
предвид, че художественото осветление ще подчертае още веднъж високата стойност 
на експонатите.

Към всички разкрити археологични разкопки се подхожда с респект и уважение.
Всеки  един  обособен  обект  има  своето локално,  абсолютно  индивидуално 

осветление, което трябва да изяви неговата красота. 
Осветителната  инсталация  е разработена   със  съвременни  осветителни  тела  с 

висок  светлинен  добив,  енергоикономични,  добре  компенсирани,  с  дълъг  живот  и 
добро цветопредаване.

При разработката на осветителната инсталация изцяло е спазена концепцията и 
изискванията за светлинна композиция на Главния проектант.

Характерно за осветлението в закритата част на втори етап е, че разположението 
и цветопредаването на осветителните тела в голяма степен „повтарят” разположението 
на  характерни  елементи  на  археологическите  разкопки  по  пода.Така,  че  основният 
замисъл на разположението и цветопредаването на  осветителните елементи  по тавана 
е свързан с находките под тях.

Част от работното осветление за втори етап е над  стъклени повърхности. Тези 
повърхности са демонтируми с оглед подмяната на осветителните тела над тях.

Като  светоизточници  са  предвидени  луминесцентни  осветителни  тела,  като 
стремежът е бил, те така да са разположени, че стъклената повърхност да е равномерно 
осветена.

Над стъклената повърхност е възможно да се монтира гъста мрежа от диодни 
ленти.  Това е едно добро решение поради икономията на електрическата енергия и 
дългият живот на диодните лампи.

Т.е.  по  време  на  експлоатационния  период  ще  се  намалят  разходите  от 
консумацията на електрическата енергия и експлоатационните разходи по подмяна на 
светоизточниците.

Единственият проблем при монтажа на диодните ленти  би бил твърде голямата 
сума на началните капитални вложения.

Но инсталацията, която захранва осветителните тела е осигурена за монтаж на 
едни или други светоизточници по преценка на Възложителя.

С оглед икономия на енергия, все пак, в Ларгото са предвидени основно диодни, 
насочващи се  прожектори към разкопките  от тавана. Предвидени са токови кръгове, 
които,  преминавайки  под  засипката  между  разкопките,  да  осигурят  захранване  на 
отделни характерни зони.

По възможност, всички насочващи се диодни прожектори трябва да имат добра 
оптика за постигане на максимален художествен ефект.

В  настоящият  проект,  освен  че  се  предвижда  ефектното  художествено 
осветление,  се  дава  инсталационна   възможност  за  опитно  включване  на  различни 
светлинни източници с оглед постигане на добър индивидуален  художествен ефект 
върху  отделните експонати.

Основно  в  проекта  се  решава  инсталационната  възможност  за  получаване  на 
светлинни композиции върху експонатите. 

Част от крайното решение за насочване на  прожекторите ще бъде избрано на 
базата на експеримента.

Осветените  зони  по  тавана  насочват  вниманието  към  елементи  от 
археологическите разкопки.

Тези осветени зони са подчертани  с  луминесцентни тръби с два спектъра на 
цветопредаване – „студена светлина” и „ топла светлина”.
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Над Докуманоса осветяването е със студена светлина, а мозайките са осветени с 
топло бяла светлина. 

На  подходящи  места  по  пода  между  разкопките  ще  се  разположат  диодни 
прожектори.

Захранването им става с проводник СВТ, изтеглен в метална тръба. Тръбата ще 
се положи в „засипката” между разкопките.

Художественото осветление  на откритата зона на разкопките по „Мария Луиза” 
цели основно да се създаде една светеща  „рамка” в която са показани експонатите.

Едната страна на „рамката” е затворената зона под „Мария Луиза”, където лента 
от луминесцентни лампи дава светлина на остъкленото затваряне на зоната. По горната 
носеща  конструкция  на  остъкляването  се  предвидени  насочващи  се  диодни 
прожектори.

Другата светеща „рамка” е подпорната стена на страната на ЦУМ. В земята са 
вградени металхалогенни прожектори с асиметрична характеристика, които осветяват 
подпорната  стена и частично наддадената  част  от горната  тераса.  Фактически,  тази 
силна отразена светлина осветява индиректно разкопките.

В зоната,  където  има метални стъпала  и  скара  за  пешеходци   до  подпорната 
стена,  е  направен  специален  U профил  за  монтиране  на  диодни  правоъгълни 
осветителни тела. Те  осветяват подпорната стена в зоната на металната скара.

Всички осветителни тела за вграждане в земя и за осветяване на разкопките на 
открито имат висока защита ІР 67.

Осветителните  тела,  които  са  за  вграждане  от  двете  страни  на  борда  на 
каменните  стълби,  са  за  понижено  напрежение.  Периодически,  за  захранване  на 
няколко лампи, се оставя ниша за монтиране на трансформатори . 

Дежурното осветление е част от работното осветление като се използват същите 
осветителни  тела  по  вид,  които  осигуряват  работното  осветление,  но  захранени  от 
отделен токов кръг от отделната шина на таблото, която би могла да се захранва от 
генератор.

Дежурното осветление е с отделно управление и може да поема по-голямата част 
от денонощието.

Начинът на управлението на осветлението е следното:
1. Всички осветителни тела, които са в контакт с дневната /нощната / светлина се 

управляват с часовник. Това важи както за работното, така и за дежурното осветление. 
Въпреки това, всеки от токовите кръгове има своето индивидуално управление, така че 
часовникът  да  включва  само  предварително  избраната  комбинация  от  включените 
осветителните тела.

2. Осветлението в закритата зона /втори етап/ под „Мария Луиза” се управлява с 
четири  ключа. Управлението е: един ключ за дежурното осветление, един за „топлите” 
осветителни тела,  един за  „студените”  осветителни тела и  един за осветлението по 
земята,  между разкопките.  Това може да стане  както от главното табло,  така  и от 
четирите  ключа до входа на помещението /от страна на фоайето от където се очаква 
влизането на групите/.

Евакуационно  осветление има  основно  във  фоайето  и  в  закритата  зона  на 
разкопките. 

Евакуационното  осветление  ще се  изпълни с  осветителни тела,  които  светват 
автоматично  при  отпадане  на  нормалното  електрозахранване.  Ща бъдат  с  вградена 
кадмиево  никелова  батерия.  Светоизточникът  им  ще  е  компактна  луминесцентна 
лампа.Тези  осветители  от  една  страна  ще  създават  обща минимална  осветеност  по 
трасетата  на  евакуация  ,  а  от  друга  ще  насочват  към  изходите.  Над  изходите 
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осветителните тела да са с надпис “изход”, а при всички останали, които се монтират 
на височина 2м от готов под, ще е посочена посоката на евакуация.

4. Силова инсталация.
Всички технологични консуматори, силови съоръжения, предвидени в ОВ и ВК 

проектите и  асансьорите  ще бъдат захранени от локални силови табла.
Автоматиката  за  съвместната  работа  на  съоръженията  ще  бъде  осигурена  от 

фирмата, доставчик на съоръженията. 
За всяко работно място на служител ще се  предвидят по два контакта. 
5.Структурно окабеляване. 
Проектът  е  разработен  съгласно  изискванията  на  действащите  международни 

стандарти за структурни кабелни системи с медни екранирани кабели SFTP категория 
6 и компоненти Cat.6:

•ISO/IEC IS 11801
•EN 50173
•ANSI/EIA/TIA

Размерите на комуникационните шкафове за всяка обособена зона, ще отговарят 
на броя на:

1.  разпределителните панели на СКС
6. вероятния брой на активни устройства за локалната компютърна мрежа 
7. нужните телефонни активни устройства
8. аранжиращи панели и др.

Основните характеристики на системите ще бъдат :
1. Радиална топология на системата на структурното  окабеляване.
2. Кабелните трасета от комуникационния възел до работните места във всички 

помещения ще са в окачения таван и в PVC тръби по стените и ако се налага и в пода;
3. Опорната мрежа между отделните шкафове е с оптика с 8 влакна, 4 броя 

меден кабел SFTP и телефонен кабел ТПП 10” с необходимия брой чифтове.
4. В отделните работни помещения не се предвижда монтирането на активно 

мрежово оборудване, с изключение на зоните, в които има предвиден комуникационен 
шкаф с възможност за монтиране на такова;

5. Структурната  кабелна  система  в  частта  си  хоризонтално  окабеляване  се 
изгражда на базата на кабелна среда SFTP Cat.6 и компоненти Cat.6;

6. Структурната  кабелна  система  позволява  включването  на  компютри, 
сървъри, мрежови принтери, визуализиращи устройства, телефони, факсове, модеми и 
др. към всеки от изводите на розетките. Всички изводи ще са RJ45;

7. Електрозахранването  на  работните  места  ще   се  изгражда  на  базата  на 
кабели СВТ или NYM-J 3x2,5;

8. Гарантира се “отвореност” на системите за бъдещи разширения.
9. Главният  сървър  е  монтиран  в  отделен  комуникационен  шкаф  в 

слаботоковото помещение с отделна климатизация. 
10. Централния  комуникационен  и  разпределителен  шкаф  е  разположен  до 

сървърния.  В него е  предвидено място за  монтирането на телефонната  централа на 
комплекса. Реглетната кутия на комплекса е монтирана на стената в помещението за 
слаботокови инсталации и охрана.

11.  В зоната под бул.Мария Луиза е предвиден комуникационен шкаф, който е 
разположен помещението на   ГРТ-2 с  отделна климатизация.  От него се осигурява 
телефонна и интернет връзка на касата и магазина.
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12.  В касата и магазина ще има по две розетки RJ45 и съответно ще  се изтеглят 
по  два  кабела  SFTP.  Схемата  на  терминиране  на  кабелите  към  екранираните 
съединители RJ45 на розетките следва конфигурацията T568B.

Връзките между изводите на разпределителните панели и портовете на активното 
оборудване ще се осъществяват чрез гъвкави (многожилни) свързващи кабели  Cat.6 
SFTP.

Трасетата  за  информационните  кабели  ще  отстоят  на  мин.  5cm от 
електрозахранващата  инсталация  и  позволяват  подмяна  и  добавяне  на  кабели  с 
минимални допълнителни монтажни работи.

Външни телефонни линии не са обект на този проект.
Заземяването на защитните проводници на електрическата уредба за захранване 

на  локалната  компютърна  мрежа  е  електрически  независимо  от  всички  други 
заземявания

8.Пожароизвестителна инсталация
Пожароизвестителната  инсталация в комплекса  ще бъде проектирана съгласно 

изискванията  на  БДС-СEN/TS 54-14  ”Пожароизвестителни  системи.  Част  14: 
Ръководство  за  планиране,  проектиране,  инсталиране,  въвеждане  в  експлоатация, 
използване и поддържане” 

Кабелите на пожароизвестителната инсталация се предвиждат с огнеустойчивост 
минимум 30 минути.

Предвидената с-ма е аналогово адресируема -рингов тип. 
Пожароизвестителната централа е с един  ринг.
Пожароизвестителната  инсталация  обхваща  всички  затворени  помещения  в 

комплекса. Рингът обикаля до 127 датчика с кабел JY(st)Y 1x2x0.8. 
Звуково-светлинните сигнализации (блиц лампа+сирена) са предвидени на двата 

входа с кабел JY(st)Y 1x2x0.8. 
3 броя сирени са разположени във вътрешните помещения.
В помещенията датчиците са оптико-димни.
На  изходите  от  отделно  обособените  зони  са  предвидени  и  ръчни  бутони  за 

известяване. 
Предвидено е връзка с релеен модул за управление и блокировка на съоръжения, 

които включват или изключват при пожар. 
 
Пожароизвестителната централа е разположена в помещението на касата.
Проводниците се изтеглят в твърди РVС тръби с оглед по-лесното им закрепване 

по носещите панел на пътното платно и с оглед преодоляване на 40 сантиметровото 
свободно пространство между тях.

9. Контрол на достъпа
Контролът  на  достъпа  се  осъществява  от  компютърна  система  за  контрол  на 

достъпа в слаботоковото помещение на зона "ЛАРГО". Проектът ще бъде разработен 
за  централизирана  система  с  контролери  за  една  и  за  две  врати.  Информацията  за 
навлизане в определена зона ще идва централизирано.

Всеки контролер  e свързан магистрално с кабел  FTP4x2x0.5  cat.5е с компютър 
със  софтуер  за  с-ма за  контрол  на  достъпа.  Предвиден  е  комуникационен  шкаф за 
монтажа на сървъра за контрол на достъпа. Всеки контролер се свързва с четеца на 
всяка врата с кабел SFTP 4x2x0.5 cat.5е.  

10. Сигнално-охранителна система - СОТ
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В зоната на „ЛАРГОТО” в помещението на охраната ще се монтира контролния 
сигнално-охранителен  панел.  Мястото е  избрано  с  оглед на  ограничения  достъп  до 
помещението.  Контролният  панел  дава  възможност  за  разделяне  на  охраняваните 
помещения  до  две  самостоятели  групи,  с  отделни  кодове  и  персонално  поемане  и 
снемане на охрана. Системата разполага със собствена енергозависима памет за 400 
събития. За захранване на системата е необходимо напрежение 220V. В контролния 
панел е предвиден захранващ блок, резервиран с акумулаторна батерия /12V, 7Ah/. За 
управление  на  системата  е  предвидена  клавиатура,  разположена  във  входното 
предверие в закъснително охранявана зона. Двойнобронираните сирени с лампи ще се 
монтира по фасадите на помещенията  и в двете зони.  При необходимост сигнално-
охранителната система може да бъде разширена, а броят на управляващите клавиатури 
увеличен.

В  приложените  чертежи  е  показано  разположението  на  контролните  панели, 
клавиатурите  и  свързването  на  детекторите  към  охранителните  зони  и  на  касата  и 
магазина. При изпълнението на проекта да се спазват стриктно чертежите. Промени 
могат да се правят само след предварително съгласуване с проектанта.

В настоящия проект са заложени детектори на различни физически принципи.
Пасивните инфрачервени детектори ще се монтират за охрана на помещения и 

подходите към тях.
Външните стъклени повърхности на обекта ще бъдат охранявани от акустични 

датчици за стъкло.
Ако има металната каса, то към нея ще се предвидят специализиран детектор за 

метална каса и магнитно-контактен детектор.
На входните врати са предвидени да се монтират магнитно-контактни детектори.
В  касата  е  предвиден  паник  бутон,  с  които  да  се  сигнализира  в  случай  на 

нападение.
За изпълнение на хоризонтална разводка е предвидено да се използва кабел CQR 

8х0.22 с екран, изтеглен над окачен таван по кабелна скара, под мазилка или в тръби, 
скрити  под  мазилката,  както  и  твърдо  .  Спускането  към  местата  за  монтаж  на 
детекторите да се изпълни в гофрирана PVC тръби.

Контролните  панели  де  се  монтират  на  максимална  височина  от  готов  под. 
Местата за монтаж на детекторите са показани на инсталационните чертежи. Изводите 
за инфрачервените детектори да се оставят в ъгъла на помещението на височина 2.1м. 
от готов под, с аванс от 0.30м.

За захранване на контролните панели е предвиден кабел тип СВТ 3х1.5мм², от 
самостоятелен предпазител на ел. таблата.

Ще се предвиди сигнал при проникване в отделни зони и помещения. 
Предвидени са необходимите ПИР датчици и датчици за чупене на стъкло.

11.Видеонаблюдение. 
В  проекта  е  предвидена  компютърно  базирана  цифрова  система  за 

видеонаблюдение.  Този тип система се състои от компютър, кепчър карта(карти) за 
вграждане  в  компютър  и  клиентски  софтуер.  Тя  дава  минимум  два  пъти  по-добро 
качество  от  аналоговата,  лесно  се  използва  и  е  по-гъвкава  от  хардуерните  DVR 
системи. Те се програмират и управляват с клавиатура и мишка. Видео информацията 
се записва на твърдия диск в компресиран формат, което е предпоставка за по-дълго 
съхранение на информацията.

Тези системи се проектират така че да не се налага поддържане на видеозаписа. 
Обикновено при тях записът продължава, докато се изчерпи мястото на диска. Тогава 
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системата  автоматично  изтрива  най-старите  записи  и  по  този  начин  се  гарантира 
непрекъснатостта на записите. 

Видео  изображенията  се  показват  на  монитора,  като  също  така  могат  да  се 
записват  на  Flash  памети  или  компакт  дискове.  Някои  от  системите  запаметявват 
информацията така, че в последствие е възможно тя да се възпроизвежда на всеки един 
компютър. Също така съществува възможност да се записват изображения от отделен 
кадър както и да се разпечатват. 

С такъв тип система можете да възпроизвеждате всякаква комбинация от камери, 
без да прекъсвате процеса на записа.

Във въртешността  на  обекта  са  предвидени  26бр.  стационарни  камери,  а  при 
входовете и периферията 4бр. външни камери за осигуряване на охранно наблюдение 
навсякъде. Всички камери за външен монтаж да са в уплътнен кожух.

Тъй като компютърно базираните системи се правят за конфигурации с 1 до 16 
камери  в  една  кепчър  карта  и  с  възможност  за  вграждане  до  две  кепчър  карти  в 
компютър,  нашата  система  ще се  състои  от  две  кепчър карти,  компютър,  монитор, 
DVR-устройство и 30бр. камери.

Максималното разстояние до камерите зависи повече от кабела, отколкото 
от самата камера.  С коаксиален кабел RG59 камерата може да е на разстояние до 
180 м. 

Трябва да се предвиди и 220V захранване на камерите. Това се осъществява 
от  резервите  на  ГРТ-2.  Така  се   гарантира  и  сигурно  изключване  на  всички 
камери, ако се налага.

В приложените чертежи е показано разположението на видеокамерите и тяхното 
захранване. 

При изпълнението на проекта да се спазват стриктно чертежите. 
Промени могат да се правят само след предварително съгласуване с проектанта.

12.СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСТЕМА  - 
ЕКСКУРЗОВОДНА

Системата се базира на възпроизвеждащи устройства - персонален екскурзовод, 
които се раздавани на посетителите.

Системата позволява автоматичен режим на работа базиран на следния принци.
Устройство  наречено  идентификатор  излъчва  конкретно  програмиран  код. 

Приемането  на  този  код  от  страна  на  устройствата  на  посетителите  тригерира 
възпроизвеждането на предварително записано съобщение.

Идентификаторите се монтират в близост до конкретен експонат или в случай че 
съобщението  е  предназначено  за  няколко  експоната  или  цяла  тематична  зона  се 
монтират на подходите към зоната.

Експозицията е разделена на постоянна и променяща се част.
Съобщенията свързани с експонатите в постоянната част се съхраняват винаги в 

паметта на устройството персонален екскурзовод, тези от променящата се изложба се 
зареждат в него по радио път при навлизане в зоната му. 

Тригерирането в режим запис на съобщения се осъществява от идентификатор. 
Сигналът за запис на променливите съобщения се излъчва от активни стрим излъчващи 
антени разположени в подхода към зоната за променяща се експозиция.

Персоналните устройства  могат да работят и в режим на приемане на реално 
времеви аудио сигнал. Най-често това се налага при преминаване през зони в които са 
обособени  видео  прожекции,  или  експонати  -  инсталации  със  собствено  аудио 
оформление.
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Сигналът за  аудио съпровода се  излъчва от  активни стрим излъчващи антени 
разположени в близост до конкретния обект. Тригерирането на режима приемане се 
осъществява от отделен идентификатор за конкретния обект.

Отделните  стримове  за  запис  на  съобщения  и  за  реално  времеви  сигнал  се 
кодират  в  стрим  кодер.  Кодерът  подава  стрима  към  излъчвателите.  Възможно  е 
свързването на два излъчвателя към всеки кодер, Предложения кодер е двоен – тоест 
към него е възможно да се включат до 4 стрим излъчвателя.

Кодерът получава съобщенията от персонален компютър в който е подготвена 
логическата  им структура  и  последователност  –  връзката  е  по  USB порт.  Кодерът 
получава реално времевите аудио сигнали по стандартни балансирани аудио входове.

Предвидено е кодерът да се монтира в комуникационен шкаф предвиден за аудио 
системата,  който е разположен в помещението за слаботокови инсталации и охрана. 
Позиционирането  на  излъчвателите  се  определя  според  експозицията.  Връзката  е  с 
SFTP cat.7 кабел по който излъчвателите получават и захранване. 

Възможно е превключването на персоналните екскурзоводи на режим приемане 
на сигнал от предавател на екскурзовод. Екскурзовода ползва персонален предавател, 
който тригерира персоналните екскурзоводи и излъча стрим, който те приемат.

Зареждането на акумулаторите на персоналните екскурзоводи както и контролът 
върху тях – пренастройка, смяна на език на записите или категория на съобщенията се 
осъществява  чрез  зареждащите  устройства,  които  са  свързани  към  персонален 
компютър.  Връзката  е  по  RS 485.  Желателно  е  свързването  на  двата  компютъра  в 
мрежа.

Отделен  идентификатор  се  поставя  на  входовете/изходите  от  комплекса.  Той 
задейства  авариен  сигнал  от  вграден  в  устройството  персонален  екскурзовод 
високоговорител при опит за изнасяне на устройството.

Конфигурирането на системата , подреждането на съобщенията и управлението 
на  устройствата  се  осъществява  с  помощта  на  специализиран  модулен  софтуер 
работещ на описаните компютри. 

13. Заземителна инсталация и мрежа за изравняване на потенциалите

Всички ОВ,ВК и технологични съоръжения, захранени от отделни локални табла 
ще са заземени с шина в съответното помещение.

Всички скари са заземени.  Ако те нямат сертификат за това,  че отделните им 
елементи имат галванична връзка по между си, отделните елементи да се свържат със 
жълто-зеленият проводник.

Заземителните  проводници  на  всички  табла  да  се  свържат   към 
еквипотенциалната планка на главните табла .

Заземителите трябва да гарантират съпротивление 4 ома.
В  обекта ще  се  изработи  мрежа  за  изравняване  на  потенциалите,  от  горещо 

поцинкована шина 40/4 която се свързва със заземителната инсталация.

14. Асансьори

В този етап на разработка се предвиждат  два  броя асансьори. 
Единият е при първи етап / до стълбите от страна на хотел Шератон/ - той се 

захранва от Главното табло на първи етап ГРТ1, а вторият е в трети етап и се захранва 
от Главно табло 2.
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Те  ще бъдат електрически, с оглед да се избегнат проблемите с въздействието на 
външната температура върху визкозитета на маслото при хидравлични асансьори.

Всеки от асансьорите е за по две спирки.
Безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност
ЧАСТ: електрически инсталации
ОБЩА  ЧАСТ
Обектът се състои от: открита и закрита зона, фоайе, каса, магазин и сервизно 

помещение.
Осветлението в помещението се осъществява с електрически осветителни тела, с 

източници  с  луминесцентни  тръби  диодни  лампи.  Степента  на  защита  на  всички 
осветители е IP21, а за помещенията с повишена влажност и пешеходните зони – ІР44, 
ІР67.

Управлението на осветителните тела се извършва с ключове. Инсталацията се 
изпълнява с проводник СВТ в тръба.

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ
В режима на експлоатация на обекта е възможно поражение от електрически ток 

при докосване на оголени тоководещи части или обгаряния вследствие образуване на 
дъги при пробив на изолацията или къси съединения.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ
За  осигуряване  на  безопасност  и  хигиена  на  труда,  както  и  противопожарна 

безопасност, в експлоатацията на обекта са взети следните мерки:
1. Конструкцията на помещението за Главното табло е масивна и с монолитно 

изпълнение
2. Пространствата  имат  размери,  които  позволяват  правилно  монтиране  и 

разполагане на всички инсталации и съоръжения.
3. Осветеността на помещенията е съобразена с нормативите
4. За Главното  табло е предвидено самостоятелно помещение.
5. Връзката  на  входящите  и  изходящите  проводници  от  таблата  става 

посредством кабелни обувки, а за малките сечения – с ухо и винтово съединение.
6. Да  се  спазва  минимално  разстояние  50см  между  елементите  на 

ел.инсталациите, ОВ и ВК инсталациите.
7. При  работа  по  електрическата  инсталация  да  се  изключва  от  таблото 

съответния токов кръг.
8. При използване  на  подвижна  стълба  да  се  вземат  и  други  допълнителни 

мерки за безопасност-работа с индивидуални предпазни средства.
9. Инвеститорът да осигури за експлоатацията 2броя прахови пожарогасители 

и кофпомпа в помещението за Главното табло.
                                                                 
ПЛОЩАДНО  ОСВЕТЛЕНИЕ  –  ЧАСТ  КОНСТРУКТИВНА  – 

ФУНДАМЕНТИ 
 
Във връзка със оформяне на подходите към Античен културно- комуникационен 

комплекс „Сердика” изграждане на пътните платна и уличното осветление в участъка 
бул. „Мария Луиза” и ул.”Трапезица’ се изгражда и ново улично осветление. 

В проекта по част Електро-площадно осветление се предвижда да се монтират 
метални стълбове тип CL130х4_6,0m_Top70 с височина 6,00м от тротоара. 

Стълбовете ще се монтират на посочените в част електро – площадно осветление 
места във бетонови фундаменти посредством 4 бр. анкери М16. Разработени са два 
типа фундаменти със едно анкерно устройство. 
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Фундаментите са тип Ф-400 с размери 40/40см с дълбочина 130см и Ф-500/250 с 
дълбочина 130см. Фундамента с размери 500/250см се използва за стълбовете по улица 
„Трапезица“. 

Фундаментите  ще  се  изпълнят  от  неармиран  бетон  клас  С  16/20.  Анкерното 
устройство е показано в Чертеж 8. 

Фундаментите  са  оразмерени  почвено  натоварване  от  дребнозърнест  пясък 
несвързани  почви  със  следните  характеристики:  mo  =  105  kN/m³;  c=0,30;  Cn=250 
kN/m². Запъващ момент Мз= 6,12kNm. Натоварването върху фундаментите включва: 
натоварване от собствено тегло стълб и рогатки за осветители, ветрово натоварване от 
вятър w=0,45kN/m². 

Изчислението е направено съгласно „Норми за проектиране на контактна мрежа“ 
СТН-ЦЕ-141-99  от  2001г.,  раздел  7  –  проектиране  на  фундаменти,  спазени  са 
изискванията на БДС EN 50119-2009. „Правилник за проектиране на стоманобетонови 
конструкции - проектиране на фундаменти“. 

Преди монтажа на стълба резбата на анкерните болтове да се обмаже обилно с 
грес и да се покрие с пластмасови чашки. 

 
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

1. ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ 
В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатация са  възможни 

следните опасности: 
1) Падане в незарит изкоп за кабели или фундаменти; 
2) Засягане на съседен кабел под напрежение през време на работа; 
3) Допир до части, които нормално не са под напрежение; 
4) Запалване на открити части от кабел при претоварване или пробив; 
5) Изтърваване на предмети при работа по изправени стълбове. 
 
2. ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
С  оглед  неутрализиране  на  споменатите  по-горе  опасности  предвиждаме 

следните мероприятия: 
1) Подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с инвентарни 

огради, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи, работа с лични 
предпазни средства /каски/; 

2) Работа с личбове; 
3) Съответно оразмерени стопяеми предпазители в захранващата касета;
4)  Изкопните  работи  върху  съществуващите  кабели  се  правят  ръчно,  в 

присъствие  на  представители  на  експлоатационните  предприятия.  Към  кабелите  се 
монтират марки, съгласно ОН-10/67; 

5) Преди започване на работа всяка кабелна линия се изключва от двете страни,  
изпразва се, проверява се отсъствието на напрежение, заземява се и се поставя табелка 
“Не включвай! Работят хора!”; 

6)  Работата  по  кабелната  линия  не  трябва  да  започва  преди  изпълнителят  на 
работата да се увери, че кабелът е изключен и заземен; 

7)  Забранява  се  връзването  на  откритите  кабели  към  съседни  кабели  и 
тръбопроводи. 

 
ОПАЗВАНЕ  И  ВЪЗПРОИЗВОДСТВО  НА  ПРИРОДНАТА  СРЕДА  ПРИ 

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ 
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Тя третира въпросите относно опазване и възпроизводство на природната среда 
при  строителството  на  нови  обекти,  реконструкция,  модернизация,  разширение, 
ремонт  и  разрушаване  на  съществуващи  сгради  и  съоръжения  /преустройства  на 
електрически  мрежи  и  съоръжения  за  разчистване  на  строителните  петна  за  ново 
строителство/. 

При разработката на записката са съблюдавани и: 
– Правилника за извършване и приемане строителните и монтажни работи; 
–  Наредба  № 3  от  09.06.2004 г.  за  устройството  на  електрическите  уредби  и 

електропроводните линии, ДВ бр. 90 и 91; 
–  Наредба № 2 ППСТН;
Част  “БХТПБ”  раздел  ХІV от  “Методически  указания  за  съдържанието  на 

Инвестиционните  проучвания  и  работните  проекти  на  обектите  с  извън 
производствено предназначение”. 

Предвидено  е  при  полагането  на  кабелите  в  градските  части,  трасетата  да 
минават в тротоарните ивици на улицата и на разстояние 0,6÷1,40 м. от строителните 
линии в съответствие с изискванията на “Правила и норми за полагане на надземни и 
подземни  проводи  и  съоръжения”.  В  случите,  когато  кабелите  пресичат  уличните 
платна  и  тревни  и  дървесни  насаждения,  същите  ще  се  полагат  в  РVС  тръби 
замонолитени от всички страни с подложен бетон клас B-10. Отстоянието от дънера на 
дървесните  и  храстовидните  насаждения  ще бъде съгласно изискванията  – 2м /1м/. 
Кабелните линии ще се изпълняват с кабели с винилитова изолация. При полагане и 
експлоатация  на  кабелните  мрежи  не  съществува  проблема  на  намаляване  и 
ограничаване на шума предвид ниските нива на този показател. Защитата от влиянието 
на електромагнитните полета и лъчения, ако има такива, се решава конкретно. След 
приключване на строително-монтажните работи всички ненужни отпадъчни материали 
се извозват  до определени за  целта  разтоварища или предават по установен  ред за 
вторична преработка.  Възстановяват се пътните и тротоарните настилки,  както и се 
извършва рекултивация на терена. 

 
ТРЪБНА СИСТЕМА – част АС 
1. ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ 
В процес на изпълнението на проекта и през време на експлоатация са възможни 

следните опасности: 
1) Засягане на силови кабели под напрежение при направа на изкопа или при 

строеж на тръбната мрежа; 
2) Срутване на готов изкоп или падане в него; 
3) Изпускане на тежести през време на монтаж с кран. 
2. ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
С  оглед  неутрализиране  на  споменатите  по-горе  опасности  предвиждаме 

следните мероприятия: 
1)  Около  съществуващите  кабели  се  копае  на  ръка  в  присъствие  на 

представители на експлоатиращото предприятие. Кабелите се укрепват и предпазват от 
механични въздействия по подходящ начин; 

2) При нужда се прави откос, съобразно характера на почвата или с подходящо 
укрепване; 

3)  Подходящото  сигнализиране  с  инвентарни  пътни  знаци,  ограждане  с 
инвентарни огради, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи; 

4) Спазване правилата по ТБ за работа с подземни устройства. 
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Археологическо изследване
Археологическото проучване на обект „Метростанция 8-II”, гр. София през 2012 

г. беше проведено на площ ок. 3000 кв. м в участъка между ЦУМ и бул. „Княгиня  
Мария  Луиза”  от  подлеза  с  църквата  „Св.  Петка  Самарджийска”  до  „Баня  Баши 
джамия”.  На  практика  проучването  представляваше  третия  завършващ  етап  от 
проучванията,  свързани  с  реализацията  на  проекта  „Античен  културно-
комуникационен комплекс Сердика” в центъра на София. Разкопките се проведоха с 
малки прекъсвания между 19.03.2012 г. и 15.08.2012 г. След провеждане на заседание 
на  междуведомствената  работна  група  към  Министерство  на  културата, срокът  за 
завършване  на  проучванията  беше  удължен  с  още  28  работни  дни.  Подобно  на 
предходните две кампании, резултатите от разкопките бяха много добри. Разкриха се 
добре запазени участъци от улици и антични сгради, които по своята същност се явяват 
продължение на разкритите сгради и улици в западната половина на комплекса. Освен 
архитектурните останки, бяха проучени няколко структури от интериора на сградите, 
които  бяха  оставени  за  експониране  –  пещи,  хромели,  латрини  и  т.н.  Откритият 
движим археологически материал от античния период също е впечатляващ – над 2000 
находки (монети, печати, накити, инструменти, импортни материали и т.н.), няколко 
хиляди фрагменти керамика, костен материал и др. Прегледът на разкритите структури 
по-долу представя първо уличната мрежа и след това проучените части от сгради.

Cardo maximus: В северната част на обекта беше разкрита значителна част (ок. 
30 м) от главната улица на Сердика – кардо максимус. Същата е чудесно запазена, с 
настилка от големи правоъгълни варовикови плочи. Ширината на кардото е около 7,0 
м. Оформянето му в този вид е станало в IV век, като ширината на улицата преди това 
е  била  по-голяма,  както  показват  по-ранните  стени  на  сграда  А4.  Подобно  на 
останалите  улични  трасета,  през  VI век  върху  уличната  настилка  са  изградени 
различни стени към прилежащите жилища, с цел усвояване на повече пространство в 
укрепената  площ  на  града.  В  най-северния  участък  се  създаде  възможност  за 
разкриване на главния градски канал под кардо максимус. Същият е със значителен 
размер, показващ огромния дебит отходни води, които са преминавали през него. От 
двете страни на канала се откриха и части от водопроводната система на града.

Decumanus maximus: В крайния южен участък на обекта се проведе проучване 
на продължението на другата главна улица – декуманус максимус – в източна посока. 
За съжаление дълбоките основи на построените към подлеза и стълбището помещения 
и съоръжения са разрушили настилката на улицата и елементите под нея. Единствено в 
самия  източен  край  на  проучената  площ  се  разкри  малък  участък  от  канала  под 
декумануса и единична тръба от водопровод, южно от него.

Decumanus 1: през 2012 г. беше разкрито още от трасето на първия декуманус, 
северно от декуманус максимус. Подобно на западния участък, проучен през 2011 г., 
настилката на тази второстепенна улица е оформена от големи неправилни каменни 
плочи, положени най-вече по централната ос на улицата, над минаващия отдолу канал. 
По двата края се разкриха бордюри от правоъгълни каменни блокове. Поради липсата 
на достатъчно пространство, свободно от настилката на улицата,  не беше възможно 
проучването на канала и водопроводите под декуманус 1. Датировката на улицата е в 
IV век, подобно на останалите проучени части от уличната мрежа. Пред входовете на 
сграда  А5  и  на  А6  се  разкриха  допълнителни  прибавки  към  настилката  от  речни 
камъни.

Decumanus 2: Подобно на предходния декуманус, трасето на декуманус 2 беше 
изцяло  проследено  в  източна  посока.  Вероятно  именно  при  кръстовището  с  този 
декуманус се сменя посоката на кардо максимус. Проучените по-ранни стени в обхвата 
на сграда А1 показват, че ширината на тази улица преди IV век е била по-голяма. От 

79



настилката  са  запазени  само  част  от  големите  неправилни  плочи,  покриващи 
централния канал. В западния участък бяха разкрити малки участъци от водопроводи. 
От прилежащите сгради А1 и А5 към канализацията под улицата са се вливали по-
малки канали.

Decumanus 3: През 2012 г. беше доразкрито цялостно трасето в източна посока и 
на  този  по-малък  декуманус.  При  пресичането  му  с  кардо  максимус  се  образува 
неголямо разширение. Именно тук, на ъгъла на сграда А1, е била оформена през V век 
неголяма обществена латрина (тоалетна). Същата е била преформирана и редуцирана 
през VI век. Датировката на декуманус 3 трябва да се отнесе към V век. В западната му 
част каменната настилка беше запазена частично, което позволи сондажно проучване в 
дълбочина. Бяха достигнати най-ранните пластове от IIвек. Откри се и част от по-ранна 
стена от началото на II век, изградена върху дървени пилоти. Непосредствено на юг от 
сграда А4, върху уличното пространство,  беше разкрита добре запазена домакинска 
пещ от VI век, която показва, че вероятно след средата на века на това място е било 
оформено паянтово жилище, от което не бяха открити следи.

Сграда А1: През 2012 г. беше довършено проучването на сграда А1 в източна 
посока, при което беше установен цялостният план на сградата. Същата е с верижно 
подредени помещения.  През последния сезон беше проучено т.  нар. помещение 3 и 
малка част от пом. 2. Помещение 3 е с големи размери и неправилна трапецовидна 
форма,  обусловена  от  линията  на  кардо  максимус,  тангираща  сградата  от  изток. 
Изграждането му, както и това на сградата, е станало най-вероятно към края на IV век. 
Във  вътрешността  на  помещението  бяха  проучени  3  тухлени  стълба,  носещи 
покривната конструкция или втори етаж. При разкриване на пластовете в дълбочина се 
откриха по-ранните стени на сградата от началото на IV век и от II – III век. Подобно 
на вече известното от 2011 г., сграда А1 е претърпяла изменения в планировката си 
след края на III век. От източната страна на сградата, към кардо максимус, са оформени 
тухлени стълбове,  носещи вероятно аркада.  В централната  част  на пом.  3 се  откри 
добре запазена глинена битова пещ от първата половина на II век, която беше аварийно 
консервирана  и запазена за  експониране.  Интересни резултати  даде проучването  на 
най-ранните пластове от I век. Разкриха се части от дървени жилища – огнища, колове 
и паднали дъски. Освен монетния материал, от находките заслужава да се отбележат 
откритите бронзови кръстове (3 бр.)  от  V –  VI век,  части от римско въоръжение и 
почти цял бронзов съд – касероле.

Сграда А2: През 2012 г. бяха разкрити значителен брой помещения от източната 
част на сграда А2. Установи се, че строителният континуитет, регистриран през 2010 г. 
в западния участък, не се наблюдава тук. В течение на периода II – VI в. и особено през 
късната  античност,  сградата  е  била  многократно  преустройвана.  В  едно  от 
помещенията в източния край се установи интересна подподова инсталация (хипокауст 
?), състояща се от оформени с вертикални тухли канали около стените и в центъра, 
докато  останалата  част  на  подподовото  пространство  е  била  плътна.  Самият  под  е 
оформен от розов хоросан. В помещение 10 беше проучена битова пещ с интересна 
конструкция,  която  беше  аварийно  консервирана  и  оставена  за  експониране.  В 
съседното  помещение  11  беше  разкрита  почти  цялостно  запазена  ръчна  мелница  – 
хромел, която също беше оставена за експониране. И двете съоръжения се датират в 
третата  четвърт  на  II век.  Покрай  западния  участък  на  разкритите  през  сезона 
помещения се разкри тухлено съоръжение с издължена форма и ясен наклон от юг към 
север – вероятно производствена площадка. В значителна част от помещенията бяха 
достигнати най-ранните нива на обитаване, от които произхождат интересни импортни 
материали, както и колективна монетна находка от над 50 сестерции.
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Сграда А4: Тази  сграда  беше проучена  за  първи път  през  2010 г.  Сега  бяха 
разкрити още три помещения в нейната източна част. Изграждането на тези помещения 
е основно в периода на късната античност, като в V – VI век от юг и север са добавени 
нови стени. В югоизточния външен ъгъл на сградата се откри интересно съоръжение за 
отвеждане на атмосферните води от покрива към главната  канализация на улицата. 
Проучването  в  дълбочина  разкри  интересни  данни  за  ранните  периоди  на 
функциониране на града. Установено беше, че крайната източна стена на сградата от II 
–  III век е  била изтеглена значително по на запад от  късноантичната  сграда,  което 
показва  по-голяма  ширина  на  кардо  максимус  в  този  период.  Следващите  стени 
демонстрират  значителните преустройства  в  плана на сградата  през  IV –  VI век.  В 
източната  част  на  късноантичните  помещения  се  откри  част  от  по-ранната 
водопроводна  и  канализационна  система  на  града,  която  впоследствие  е  била 
игнорирана.

Сграда А5: Проучването на тази сграда даде много интересни резултати. През 
2012  г.  беше  разкрита  почти  цялата  й  източна  част  с  няколко  помещения,  голям 
вътрешен  двор  и  значителна  по  големина  издължена  зала.  Установи  се,  че  към 
началото на IV век съществуващата сграда е била преформирана като баня, която по-
късно е проустроена като частно богато жилище с мозаечни подове. Бяха установени 
две последователни настилки на сградата – от тухли и от каменни плочи. Голямата 
зала,  която  се  развива  по  източния  край  на  сграда  А5  е  оформена  с  пиластри  по 
западната си стена, които формират ниши. Функцията на тази зала би могла да бъде 
като аподитериум на банята. За съжаление нямаша възможност да се разкрие източната 
стена на сградата,  която да покаже оформянето на цялата зала.  В помещение 10 се 
откриха няколко канала и масивни плочи с улей, което позволява да се предположи, че 
тук  е  била  оформена  латрина  към  банята.  Под  двора  и  през  помещение  13  е  бил 
изграден  засводен канал със  значителен  дебит,  който се  зауства  в  декуманус  2.  На 
няколко  места  беше  възможно  проучването  на  по-ранните  пластове,  което  показа 
различна  планировка  и  функция  на  сградата  през  II –  III век.  Особено  важни  са 
разкритите в обхвата на помещение 12 и 13 добре запазени дървени останки от две 
жилища от  I век. Бяха разкрити дървени колове от носещата конструкция и дървени 
дъски от пода и стените на жилищата. Особено важни са откритите метални елементи 
от римска ризница,  които подсказват  наличието на военни лица.  Тези останки бяха 
аварийно консервирани чрез засипване и оставени за експониране.

Сграда А6: Източната част на сграда А6 беше проучена през 2012 г. Разкриха се 
няколко нови помещения с различни размери и предполагаем бански отсек. Заедно със 
сграда  А2,  сграда  А6  заема  една  инсула,  като  границата  между  двете  не  е  ясно 
маркирана.  По-вероятно  е  разкритите  части  от  хипокауст,  басейнче  с  хидрофобна 
обмазка  и  канали  от  частна  баня  да  принадлежат  към  комплекса  на  сграда  А6. 
Датировката на повечето градежи може да се отнесе към късния  IV век,  но част от 
стените са поправяни и променяни през V и VI век. В обхвата на помещение 9 се откри 
крайната  източна  част  от  полукръгъл  басейн,  принадлежащ  към  по-ранната  баня, 
съществувала  на  това  място  през  III век.  Установи  се,  че  част  от  стените  на 
късноантичната сграда А6 са изградени върху по-ранни стени от III – началото на IV 
век, което показва известен континуитет при планировката през различните периоди. В 
обхвата на тази сграда ранните периоди от I – II век бяха проучени само сондажно на 
няколко места. Въпреки ограничения обхват на тези сондажи, се откриха важни данни, 
допълващи наблюденията от другите участъци на обекта. В границите на помещение 
10  се  откри  рядък  бронзов  комплект  от  везна  и  пълен  набор  мерилки  (екзагии), 
вероятно за бижутерски или аптекарски цели.  Много важни са и няколкото оловни 
печата с имена на магистрати, открити на различни места в сграда А6.
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Сграда А7: Сграда А7 е последната сграда, проучена в обхвата на разкопките 
през 2012 г. Същата се намира в североизточната част на терена и представлява част от 
голяма късноантична баня. Според наблюденията и открития материал, банята може да 
се  отнесе  към  втората  половина  на  IV век.  От  нея  бяха  разкрити  част  от  голям 
полукръгъл  басейн  с  хидрофобна  обмазка  и  част  от  правоъгълно  помещение  с 
хипокаустна инсталация, разположено северно от басейна. Вероятно проучената баня 
представлява западната част от по-голям комплекс, развиващ се на юг и изток. През 
2009  г.  в  непосредствена  близост  бяха  проучени  части  от  полукръгъл  басейн  и 
прилежащо октогонално помещение. Вероятно тези останки са част от същата баня. 
След средата  на  Vвек банята  е  претърпяла разрушения  и  е  била преизградена  като 
жилище, което е продължило да съществува до края на VI век. 

В заключение може да се каже, че финалният етап на проучванията през 2012 г. 
позволи доизясняването на много нови детайли от хронологията на Сердика, както и на 
сградите, проучвани на обекта. От изключително значение са новите данни за началния 
период на обитаване и свързаните с тях нови находки, които потвърждават тезата за 
наличието  на  военен  лагер  преди  образуването  на  града.  Проучените  сгради  и 
съоръжения  от  периода  II –  VI век  обогатиха  много  научните  познания,  както  за 
Сердика, така и за периода като цяло в днешните български земи. Същевременно бяха 
разкрити изключително атрактивни архитектурни останки, които ще бъдат основата за 
успешната  реализация  на  проекта  за  „Античен  културно-комуникационен  комплекс 
Сердика”.

Ръководител на археологическото изследване: Главен асистент д-р Марио 
Иванов

III. Архитектурно изследване 
Архитектурното изследване и проектът за консервация, консервационен надзид и 

реставрация  изцяло  се  основават  върху  научните  резултати  от  археологическото 
изследване през кампания 2012 година. Разкрити са фрагменти от градоустройствената 
структура  на  Сердика  –  кардо  максимус  и  декуманус  максимус,  както  и  три 
декумануса,  които следват трасетата на трите антични улици, проучени по време на 
втория етап, в рамките на строителното петно в зоната на бул. „Мария Луиза”, между 
подлеза  на  средновековната  църква  „Света  Петка  Самарджийска”  и  „Баня  Баши 
джамия”. Фрагменти от улична мрежа и инсули, които свидетелстват за развитието на 
градоустройствените процеси и архитектурните ансамбли, за нивото на градския бит и 
култура през периода I-VI век. Археологически двор – театър на паметта на „Сердика – 
моят  Рим”  по  думите  на  римския  император  Константин  Велики.  Археологически 
паметник,  експониран  на  открито  –  предизвикателство  към  проектантите  за 
гарантиране  на  дълголетието  на  консервацията  и  реставрацията  на  оригиналните 
археологически структури в условията на умерено континенталния климат и агресията 
на емисиите от автомобилния трафик, в историческия градски център на Столицата.

• Консервация и реставрация на съхранените фрагменти от кардо максимус, 
декумануси 1, 2 и 3 на открито, в рамките на археологическия двор:

− Номериране  на  ориналните  варовикови  плочи  от  уличните  настилки, 
съгласно схемата в архитектурния проект и геодезическото заснемане.

− Демонтиране  на  оригиналните  плочи  на  сектори  с  дължина  5  метра  за 
поетапна реставрация.

− Археологическо  наблюдение  по  цялото  трасе  на  уличната  мрежа  и 
античната инфраструктура.

− Възстановяване  на  обрушените  стени  на  каналите  с  реплики  на  римски 
тухли и каменна зидария.
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− Полагане и трамбоване на трошляк на нивото на горния ред на уличната 
канализация.

− Полагане на оригиналните варовикови плочи на оригиналните места.
− Полагане на плочи от варовик, обработени с текстура „едра бучарда”.
− фугиране   на уличната каменна настилка по технологичен проект, с избор 

на цвят по съществуващ образец.
В депото на Софийска Община в квартал Обеля през 70-те години на XX век бяха 

депонирани оригиналните уличните настилки от варовикови плочи на фрагменти от 
кардо  максимус  на  улица  „Витоша”  (магазин  „Родопа”)  и  виа  сагуларис,  край 
западната крепостна стена в строителното петно на Външнотърговска банка.

Възстановяването на оригиналния облик на сердикийските улици в рамките на 
археологическия  двор,  ще  даде  по  добра  възможност  на  посетителския  поток  за 
разчитане на отделните „действия” на археологическия спектакъл на тази „сцена на 
вековете” за отчетливо дефиниране на инсулите. 

• ИНСУЛА  А1.
Консервация и реставрация на археологически структури I-IV век.
− Зала  3 – най – източната част от верижно свързани помещения,  вероятно 

магазини. Входът от изток е фланкиран с два ъглови пиластъра, а в залата с площ 92 
кв. м. проектът предвижда частично възстановяване на два от четирите правоъгълни 
тухлени стълба от аркада.  Западната част на залата,  на ниво 537,40 м се предвижда 
експониране на фрагмент от жилище от  I век с дървена конструкция: колони, дъски, 
огнище, защитени от атмосферното влияние от структурното остъкляване в западната 
част на археологическия двор. През източната половина на залата преминава част от 
трасето на посетителската пътека с излаз към декуманус 2.

• ИНСУЛА  А5
Акцент в пластичната композиция на проекта за консервация и реставрация в 

рамките  на  археологическия  двор  е  фрагмент  от  голяма  обществена  сграда  с 
перистилен  двор,  претърпяла  във  времето,  съгласно  констатациите  на 
археологическото  изследване,  реконструкции  в  баня,  по-късно  в  богато  жилище  с 
подови  мозайки.  Входът  към  сградата  от  юг,  от  декуманус  1,  е  подчертан  с  два 
пиластъра.  Пред  входа  проектът  предвижда  консервация  на  част  от  по  късната 
настилка от калдъръм IV-VI век.

− Помещение  11 – преддверие на архитектурния ансамбъл.  Възстановява се 
подовото  ниво,  което  дава  възможност  за  достъп  от  посетителската  пътека,  която 
преминава  през  голямата  зала  със  засводените  ниши,  към  перистилния  двор  с 
аркадните портици от север и юг. Съхранени са фрагменти от каменни страници на 
двата входа към преддверието, които проектът предвижда да бъдат консервирани на 
място.

− Перистилен  двор.  Проектът  предвижда  частично  възстановяване  на 
правоъгълните колони на аркадата на портиците, както и настилките от каменни плочи 
в източната част и тухления под в западния участък на двора, съответно на коти 539,10 
м и 538,60 м, които маркират два периода от строителната история на сградата.

− Помещение 9 (фрагментарно запазено) се експонира на кота  539,10.
− В помещение  10 – латрина,  се експонират канализационните съоръжения, 

които представляват научен и посетителски интерес.
− В  помещение  12 се  експонират  останки  от  дървена  конструкция,  зад 

структурното остъкляване, и фрагменти от сграда от II век.
− В западната част на помещение 13 се експонират фрагменти от сграда от II 

век и реликти от дървена конструкция от  I век. Подовото ниво на източната част на 
помещението се експонира на кота 538,50 м.
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− В помещение  15 проектът  предвижда  консервация  на  оригиналния  под  с 
римски тухли и застилане с нови римски тухли по съществуващ образец на обрушената 
част. В източната част на помещението преминава посетителската пътека.

− Зала 14 с вход от преддверието (помещение 11) и шест тухлени засводени 
ниши на западната стена. Проектът предвижда частична реконструкция на входа и една 
ниша в зоната зад преддверието, полагане на 5 метра под от мраморни плочи и стенна 
облицовка, както и възстановяване на подовото ниво на кота 539,20 м по проект за 
технология на КРР. В източната част на залата преминава посетителската пътека.

• Сграда А6
− Помещение  7 – преддверие. Проектът предвижда експониране на входа, на 

канал до източния зид и фрагмент от по ранна сграда на кота 539,10 м.
− Помещение  8.  Консервация  на  оригинална  настилка  от  римски  тухли  и 

възстановяване на тухлен под в западната половина на помещението на кота 539,20 м.
− През помещение 8А преминава посетителската пътека.
• Помещение  9.  В  източната  част  е  разкрита  хипокаустна  инсталация  на 

сграда от IV век, с по-късни преустройства, която осигурява микроклимата на частна 
баня.  Консервира се  археологическата  структура  на  полукръгъл басейн от  по-ранна 
баня в западната част на помещението. 

• Сграда А 2
− Помещение 9. Експониране на подова настилка на ниво 540,50 м, реплика на 

глинен  под  по  технологичен  проект  за  КРР,  като  част  от  посетителската  пътека  в 
археологическия двор на открито.

− Помещение 10. Експониране на място на домакинска пещ от II век на кота 
540,50 м и реплика на глинен под по технологичен проект за КРР.

− Помещение 11. Експониране на глинен под на кота 540,20 м.
− Помещение 12. Експониране на горения глинобитен под от третата четвърт 

на II век по проект за технология на КРР на кота 540,50 м
− Помещение  13.  Проектът  предвижда  възстановяване  на  настилката  от 

каменни  плочи  и  консервация  на  пода  от  римски  тухли  в  западната  част  на 
помещението на кота 540,50-540,80 м.

− Помещение  14. Консервация на съхранения хоросанов под – суспензура на 
кота 540,40 м и фрагмент от хипокаустната инсталация. По проект за технология на 
КРР.

− През помещения 9 и 11 преминава посетителска пътека. В  помещения 9, 10, 
11  и  12  проектът  предвижда  експониране  на  архитектурна  каменна  пластика  от 
археологическите проучвания на Сердика I-VI век.

• ИНСУЛА А 7
Фрагмент от архитектурния ансамбъл на терми от IV век. Полукръгъл басейн със 

съхранено  дъно от  водоплътен  розов  хоросан  със  счукани  тухли  на  кота  538,20 м. 
Възстановяване на зидария от гранитни квадри по съществуващ образец на басейна 
към кардо максимус.

− Възстановяване  на  хоросановото  дъно  на  хипокауста  в  помещение  С  от 
басейна на кота 538,00 м, както и зида и канала, южно от него на кота 538,80 м.

В  работна  фаза  и  по  време  на  изпълнението  на  консервационно 
реставрационните  работи,  съвместно  с  представителите  на  проектантския  колектив, 
възложителя,  надзора  и  ръководителя  на  археологическото  изследване  ще  бъдат 
уточнени цветът, текстурата на подовите настилки, нюансите на фугите и проблемите, 
свързани с археологическото изследване при полагане на уличната настилка, античната 
канализация и сондажи свързани с конструктивни проблеми.
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ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Основните материали за изпълнение са дадени в архитектурния проект.
Съдържание на проекта:
1.  организационен план;
2.  строителен ситуационен план;
3.  комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
4.  планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове;
6.  списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на 

контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има 
специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8.  схема  на  временната  организация  и  безопасността  на  движението  по 
транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и 
подходите към нея;

9.  схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят 
двама или повече строители;

10.   схема  на  местата  на  строителната  площадка,  на  които  има  специфични 
рискове;

11.  схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
12.  схема  на  местата  за  складиране  на  строителни  продукти  и  оборудване, 

временни работилници и контейнери за отпадъци;
13.  схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
14.  схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;
15.   схема  и  график  за  работа  на  временното  изкуствено  осветление  на 

строителната площадка и работните места;
16.  схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с 

определено място за оказване на първа помощ.
1. Организационен план
Разработката на този организационен план има задача да осигури представа за 

провеждането  на  строителния  производствен  процес  по  площадката  от  деня  на 
съставянето на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15. Това 
е необходимо и е насочено към възможно най-подробно изясняване на необходимите 
мероприятия но Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Местоположението  на  обекта  на  строителната  площадка  (виж  Строителен 
ситуационен план), определят приетата организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. 
Предвидените  организационни  схеми  трябва  да  се  спазват  стриктно  или  да  се 
актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. 
Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедна книга.

Категорията  на  строежа  и  характерните  особености  на  площадката  налагат 
назначаването на Координатар по безапасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение 
(чл.11, Наредба2). Името и необходимите лични данни трябва изрично да се впишат в 
договора на Възложителя с Координатора. Всяка налагаща се промяна (смяна) на КБЗ 
се отразява (предварително) писмено. Назначеният (определеният) координатор (КБЗ) 
изпълнява изрично всички функции, предвидени в Наредба № 2 и ЗБУТ. Тези функции 
трябва да се конкретизират с договор и длъжностна характеристика.

По време на строителството да се поставят временните пътни знаци дадени на 
строително ситуационния план.
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Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ е разделено условно на етапи, без това 
да бъде задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с 
подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните етапи по ЗБУТ за  конкретния  строеж може да се  групират 
като следните:

Първи етап: Мобилизация
Втори етап: Разрушителни работи
Трети етап: Земни работи
Четвърти етап: Нови бетонове рабати
Пети етап: Настилкии
Шести етап: Довършителни работи
Седми етап: Благоустройство
Горното  разделяне  е  до  известна  степен  условно,  защото  има  технологични 

застъпвания и прекъсвания (виж. календарния график по т.3), но всеки етап да започва 
след преглед на мероприятията и положителни отговори на информационните листове.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка 
на  риска,  Координаторът  да  изисква  от  Изпълнителите  писмени  инструкции  по 
безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция да се поставя на видно място в обсега 
на площадката.

Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи. 
Уврежданията,  които  биха  могли  да  настъпят  при  изпълнение  на  СМР  на 

строежа, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:
а) работа на височина 
б) неправилно стъпване и удряне 
в) поражение от електрически ток 
д) работа с бетонпомпа и бетоновоз
В  следващите  точки  са  описани  основните  организационни  и  технологични 

мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от КБЗ, без 
да се счита, че те са напълно достатъчни. Конкретни мероприятия да се разработят от 
Изпълнителите и Координатора по БЗ Съгласувано с Възложителя.

Последователност на изпълнение но обекта:
- І етап СМР
а/ нови бетонови работи / конзолна плоча и стълби /
б/ инсталационни работи
в/ настилки 
г/ довършителни работи
д/ благоустройство
- ІІ етап КРР / консервационно реставрационни работи / -
изпълнява се през цялото време.
Мобилизация:  временно захранване с  ток и вода – от най-близки  източници; 

временна плътна ограда.
Направа на – земни работи – ръчно; кофраж – универсални кофражни платна; 

армировка – заготвена, ръчно поставяне; бетон – бетонпопомпа.
Довършителни работи на инжинерингов принцип.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
•На обекта да има противопожарно табло
•На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали.
•В района на строителната площадка да не се допускат външни лица.
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•Опасните места да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1,1м, ленти и 
огради.

•Работниците да бъдат снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални 
защитни средства и предпазни устройства.

•Да  се  работи  само  с  технически  изправни  и  заводски  обезопасени  машини, 
инструменти и оборудване при спазване изискванията за безопасна експлоатация. 

•Да  се  поставят   информационни  табелии  ,  да  се  поставят  необходимите 
временни пьтни знаци, така както е показано в Строителния ситуационен план. 

•В границите на строителната площадка да бъдат монтирани всички необходими 
работни  съоръжения,  необходими  за  изпълнение  на  строителството  –  съгласно 
Строителния ситуационен план. 

За нуждите на обекта са предвидени:
• Канцеларии на ИТР
• съблекални за работниците
• контейнери за разделно събиране на отпадъци 
• площадка за конструкции и материали
2. Строителен ситуационен план
Строителният ситуационен план, като част от ПБЗ е разработен въз основа на 

общия ситуационен план на обекта – чертеж №001. На него е показано възможното 
решение за разполагане на Временното строителство, временните пътни знаци и др. В 
забележки  са  дадени  изискванията  за  действане  при  пожар  и  авария,  както  и 
специфичните рискове и мероприятията, които да се предприемат.

Ликвидиране на пожари и/или аварии
Противопожарните  мероприятия  за  площадката  са  указани   на  строително  – 

ситуационния план и в мероприятеята по безопасност и здраве.
Координаторът по БЗ (техническият ръководител) трябва да следи ежедневно за 

изправността на табелите по чл.65 (2) от Наредба №2.
Предвиден е и контейнер за изхвърляне на запалими материали.
Координаторът по безопасност и здраве за периода на строителството ще бъде 

отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава и проверява за:
1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65.(2) от Наредба №2;
-  Телефонния номер на службата за ПАБ;
-  Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
- Адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл.66 (2), точка 1 за : 
- безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. 

зоните и местата за работа;
-  пожаробезопасно  използване  на  отоплителни,  електронагревателни  и  други 

електрически уреди;
- осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;
1. Наличието  и  обявяването  на  пожаротехническа  комисия  с  постоянни  и 

подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;
2. Местата за тютюнопушене (няма да бъде разрешено тютунопушене по време 

на изпълнение на работни операции);
Наличието на Заповед по чл.67 (3) Наредба №2 за минималните изисквания - За 

изпълнение  на  определените  от  комисията  мероприятия  за  подобряване на  ПАБ на 
строителната площадка. 
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3.  строителят да издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и 
сроковете за изпълнение.;

4. Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.
Състоянието  и  съоръжеността  на  противопожарното  табло  се  извършва  по 

Наредба  №  Із  –  1971/29.10.2009г.  и  Приложение  2,  -За  района  на  строителната 
площадка  -  за  всеки  500м2  :  1бр.  прахов  пожарогасител  6кг   и  1  водопенен 
пожарогасител 9l ; вътре във фургоните по : 1 пожарогасител на водна основа 9l.

5. При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2 за 
минималните  изисквания,  като  за  целта  на  необходимите  места  ще  се  поставят 
необходимите указателни знаци от Наредба № РД – 07 / 8  от 20.12.2008г. за знаците и 
сигналите  (виж.  Схема  №1)  и  приложените  към  настоящата  разработка  табла.  По 
преценка на пожаротехническата комисия да се поръчат и поставят на строежа тези и 
други знаци.

6. Местата със спесифични рискове са:
1. Работа по и около скелета. В случай, че скелето не притежава сертификат на 

фирмата производител с изисквания и указания за монтаж, експлоатация и демонтаж 
задължително да се разработи и утвърди работен проект и да се изгради според него;

2. Придвижване край отвори;
3. Придвижване  по  рампите  –  рампите  да  са  закрепени  здраво  и  да  са 

обезопасени с парапети
4. Работа с автокран, кулокран, bobcat

7. Машини и инсталации, подлежащи на контрол 
Наименование

1
.

Автосамосвал

2
.

Автобетоносмесител

3
.

Бетонпомпа

4
.

Транспортни средства

8.      Отговорни длъжностни лица
1.  Координатор по БЗ:…………………………………………………

(определен с договор от Възложителя)
2. Технически ръководител:……………………………………………………….
(на Главния изпълнител)
3.   Ръководител  на  противопожарната  комисия:

…………………………………………
(от състава на строителите)

9. Евакуационни пътища
Показани са на Строителния ситуационен план.

10. Места за съсредоточена работа
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По време на изпълнението на всеки от етапите обособени в линейния график, се 
налага да работят повече от един подизпълнител, поради възприетата специализация и 
застъпванията, предвидени в комплексния график (т.3 от ПБЗ) и разчленените графици 
по специалности.

Местата  не  са  означени  в  схеми,  защото  са  мобилни.  Те  се  определят  от 
съприкосновението на специалицираните групи на подизпълнителите с работниците на 
главния строител.

11. Схема на местата със специфични рискове,  показани са на Строително 
ситуационния план 

12. Места на подемните съоръжения
Товарен подемник не се предвижда
13. Места за складиране на отпадъци
Складират  се  в  чували  и  се  извозват  периодично  с  контейнеровоз  до  места 

съгласувано с местните власти.
14. Места на санитарно-битовите помещения
Показани са на Черт.001 (Строителен ситуацион план) 
15. Схема на проводите
Да се коригират от КБЗ след уточняване местата на подключване с ток..
16. Осветление на работните места
Предвидено е осветление на площадката.
17. Сигнализация
Временната  сигнализация на обекта  с табели,  временни пътни знаци,  подходи 

към обекта,  указателни табели на обекта  и извън него, както и зоната  за работа на 
крана са отразени строителния ситуационен план.

18. Нормативна уредба

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител ще имат по 
всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им нормативни 
документи:

Мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството

Мероприятията, които трябва да се спазват по време на строителството са :
• Извозване на строителните и др. отпадъци;
• Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на 

обекта;
• Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника 

да се извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка;
• Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата  и 

водите;
• Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от 

строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството;

Пожарна безопасност
Настоящият проект е разработен по възлагане на инвеститора, като част пожарна 

безопасност към инвестиционният проект за строежа. 
Целта на разработката е да даде решение за противопожарната обезопасеност на 

строежа,  съгласно  действащата  нормативна  база  в  Република  България,  посочена  в 
част: Нормативни разпоредби, стандарти и други изисквания, към настоящия проект.  
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Територията, предмет на разработка в Трети проектен етап е неразделна част от 
Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“.

Обектът е разположен в Централната градска част на София – кв.1 и кв.2,  м. 
„ЦГЧ“ - зона „Г-14“.

Територията  е  част  от  централната  зона на  вътрешния  античен  град  Сердика, 
обявен за Архитектурно-исторически резерват „Сердика – Средец“ с ПМС №36/1976г.

Строежът  обхваща  пространството  между  Централния  подлез  с  храма  „Света 
Петка  Самарджийска“  -  на  юг  и  северния  вестибюл  на  Метростанция  ІІ-8. 
Пространството е разделено на три нива:

•горно площадно ниво с приблизителна площ от 4 000 кв.м.
•междинно ниво – тераса с приблизителна площ от 700 кв.м.
•долно, археологическо ниво с приблизителна площ от 2 300 кв.м.      
Общата площ на строежа е приблизително 7 000 кв.м.

⇒ Наредба І-з 1971 от 2009 г. за Строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП). 

⇒ Наредба  №3  от  .09.06.2004г.  за  устройство  на  електрическите  уредби  и 
електопроводните линии /Обн.ДВ, бр.90 от 13.10.2004г и 91 от 14.10.2004/

⇒ Наредба  №4  от  22.12.2010  г.  за  мълниезащита  на  сгради,  външни 
съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/18.01.2011 г.). 

⇒ Наредба  №  2  от  2005  г.  за  проектиране,  изграждане  и  експлоатация  на 
водоснабдителни системи (дв, бр. 34 от 2005 г.);

⇒ Наредба  №4  за  проектиране,  изграждане  на  сградни  водопроводни  и 
канализационни инсталации (дв, бр. 53 от 2005 г., попр. бр.56 от 2005 г.);

⇒ БДС EN 54, Пожароизвестяване и алармена система при пожари, 
⇒ БДС EN 1838,“Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”
⇒ БДС  ISO  6790   Графични  символи  и  надписи,  Надписи  във  връзка  с 

безопасността; (включително пожарна безопасност). 
⇒ БДС EN 12 101, Системи за управление на дим и топлина. 
⇒ БДС  EN  13501,  Класификация  на  строителни  продукти  и  елементи  по 

отношение на огнеустойчивост и клас по реакцията им на огън. 
⇒ БДС  EN  12845,  Стационарни  противопожарни  инсталации.  Автоматични 

спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане
⇒ БДС EN 14384, „Надземни пожарни хидранти колонков тип”
⇒ БДС EN 14339, „Подземни пожарни хидранти”
⇒ БДС  EN  671„Стационарни  противопожарни  инсталации  с  вътрешни 

пожарни кранове”. 
•Част 1: Макари с полутвърд маркуч
•Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)

⇒ Ситуиране – строежът се предвижда като подземна улица;
⇒ Клас на строежа по функционална пожарна опасност – основният клас по 

функционална пожарна опасност е Ф2, подклас 2.1 - музей, съгласно таблица 1, към 
чл.8, ал.1 от Наредба Із-1971.

⇒ Категория  по  пожарна  опасност  –  сграда  за  естествено  съхранение 
„складиране” на негорими антични предмети и ценности в естествена среда- Ф5Д
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⇒ Експлоатационен режим на работа – пребиваване – Културният комплекс се 
устройва  и  обзавежда  за  провеждане  на  целогодишни,  планирани,  управлявани  и 
ритмично извършвани културни дейности;

⇒ Класификация  на  строежа  по  височина  -  Ниска  сграда  –  подземно 
разполагане на отделните зони;

⇒ Степен на огнеустойчивост на строежа – първа (втора) степен;
⇒ Основни параметри на застрояване:
• Максимално  допустима  площ  между  брандмаурите  при  липса  на  горимо 

натоварване – не се ограничава;
• Етажност – един подземен етаж, с отделно полуниво;
⇒ Група  на  пожарна  опасност  на  строежа  по  отношение  на  електрическите 

уредби и инсталации:
• Нормална пожарна опасност;
⇒ Плътност на топлинно натоварване  Q  под нивото от 25  kW.h/m2, за които 

се  изисква  изпълнение  на  ВСОДТ  –  практически  Q=  0,00  kW.h/m2,  отнесено  към 
проектната площ от 2300 m2 – археологическо ниво.

Обособените пространства се предвиждат за информационно историческо и 
туристическо  обслужване,  обслужващи  зони  със  специализиран  характер  – 
галерии  и  технически  зони  за  управление  и  експлоатационно  обслужване  на 
обекта.

С така определеното функционално предназначение, строежа се класифицира: за 
обществено обслужване – от клас по функционална пожарна опасност Ф2, съгласно 
Таблица 1, към чл.8, ал.1 от Наредба Із-1971, като отделните зони в него се определят 
както следва:

•зони на експонираната археология „in situ“;
•зона  с  възможност  за  представяне  на  изложби  на  визуалните  изкуства 

(площадно ниво и междинно ниво - тераса);
•зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции;
•комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки,  стълбища, асансьори;
•зона  за туристическо и информационно обслужване;
•зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на комплекса.

За противопожарни цели се използват всички пътища.
 Пътищата за противопожарни цели са проектирани двустранно, с площадки 

за маневриране на противопожарните автомобили, съгласно изискванията на чл. 27. от 
Наредба Із-1971.

 Пътищата са проектирани с трайна настилка.
 Широчина на пътищата е не по-малка от 3,5 m.
 Пътищата са проектирани с външен габаритен радиус при завой не по-малък 

от 10,5 m.
 Не се предвиждат проходи за преминаване на противопожарни автомобили 

за преминаване през сградите и съоръженията. 
 Пожарните пътища са проектирани до водоизточниците - пожарни хидранти 

от градската  водоснабдителна система,  разположени на по-малко от 100 м. един от 
друг, с подход, съгласно чл. 29. от Наредба Із-1971.
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 Строежа се  класифицира е  от  първа (втора)  степен  на  огнеустойчивост  - 
стоманобетонна носеща конструкция. При  липса на горимо натоварване, не се поставя 
ограничение за площи и етажи при сгради от І и ІІ-ра СО.

Всички  материали  за  облицовка  на  стени,  подове  и  тавани  са  с  КРО-А1- 
негорими.

Евакуация; 
•етажност- 1;
•степен на огнеустойчивост – І-ва (ІІ-ра);
•площ на пожарен сектор – не се ограничава;
•максимален капацитет 5 м2/човек по BS 9999, табл.№10 (галерия);
•предназначение – пешеходна комуникация и експозиция на антични ценности;
•евакуация - директно навън;
•плътност на топлинно натоварване 0,00(кW.h/m2);
•максимален капацитет на пребиваване е по пешеходни стоманени пътеки над 

експозиция максимум 100 човека, като изходите са 5 броя с ширина 1,80 м. и един за 
допълнителна  евакуация  от  административната  част  с  ширина  1,0  м.  Максимална 
дължина на евакуационния път до изход навън под 40 м.

Съгласно Наредба Із-1971 (чл.чл. 32, 33, 34, ал.1), евакуацията е изпълнена след 
преминаване на евакуационния път и пресичане линията  на краен евакуационен изход;

Изходни данни:
Гъстота на обитаване -  5 м2/ч.
Площ на площ на археолохическото ниво с антична експозиция: 2300 м2;
Чиста обитавана площ: 1220м2 – 175 м2 =3665 м2

Максимален капацитет на пребиваване: 2300 м2 : 5 м2/ч = 460 човека
Необходимата нормативна сумарна широчина на изходите (за площ, разположена 

подземно) е:
460 : 100 х 1,2 = 5,52 м. Проектираните изподи са с сумарна широчина – 9 м.

ЕВАКУАЦИЯ – ПРОЕКТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 
(съгласно чл.58 от Наредба Із- 1971 за помещение с възможност за пребиваване 

на повече от 800 човека се изисква изчислителна проверка)
В  настоящия  проект  не  е  необходимо  да  бъде  извършвана  изчислителна 

процедура за евакуация.
Времето  за  евакуация  на  посетителите  от  зоната  на  археологическото  ниво  е 

максимум 2 мин., а от строежа като цяло – 6 мин., съгласно чл. 62,  табл.№10:

1. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ – ДЪЛЖИНА НА ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ: 
Направен  е  разчет  за  максимална  дължина  на  ев.  път-  до  40  м.  до  краен 

евакуационен изход към открита въздушна зона.
2.  ПОКАЗАТЕЛ  ЗА  ЕВАКУАЦИЯ  – МИНИМАЛНА  ШИРИНА  НА 

ПРОХОДИ В ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ: 
Направен е  разчет  за  минимална  ширина  на  проходи по евакуационния  път - 

минимум 1,20 м. 
3.  ПОКАЗАТЕЛ  ЗА  ЕВАКУАЦИЯ  – МИНИМАЛНА  ВИСОЧИНА  НА 

ЕВАКУАЦИННИТЕ ВРАТИ: 
Направен е разчет за минимална височина на врати по ев. път- минимум 2,00м. 
4.  ПОКАЗАТЕЛ  ЗА  ЕВАКУАЦИЯ  – ПОСОКА  НА  ОТВАРЯНЕ  НА  ЕВ. 

ВРАТИ: 
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Направен е разчет за посока за отваряне на евакуационни врати.  Посоката  на 
отваряне  на  вратите,  разположени  по  евакуационните  пътища  е  по  посока  на 
евакуацията.

Допуск на норматива е за помещения с капацитет на пребиваващи под 15 човека 
посоката на отваряне да не се нормира. 

5. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ - БРОЙ НА ХОРА: 460 човека
6.  ПОКАЗАТЕЛ  ЗА  ЕВАКУАЦИЯ  - СУМАРНА  ШИРИНА  НА  КРАЙНИ 

ИЗХОДИ:
За  евакуацията  се  приема  най-тежкият  вариант,  а  именно  едновременна 

евакуация на всички посетители от комплекса.

Активни мерки за защита при пожар
Система  -  Пожароизвестяване;  нормативно  не  се  изисква,  съгласно 

Приложение №1 от Наредба Із-1971. забележка №9, приравнено към хренилище за  
инертни продукти по правото на забел. 1  

Система - Евакуационно осветление. Изисква се от Наредба Із-1971. 
Евакуационното  осветление  ще  се  изпълни  с  осветителни  тела,  които  се 

активират  автоматично  при  отпадане  на  нормалното  електрозахранване. 
Осветителните  тела  са  проектирани  с  вградена  кадмиево-никелова  батерия. 
Светоизточникът им ще е компактна луминесцентна лампа.Тези осветители от една 
страна ще създават обща минимална осветеност по трасетата на евакуация, а от друга 
ще  насочват  евакуиращите  се  към  изходите.  Над  изходите  осветителните  тела  са 
предвидени с надпис “изход”, а при всички останали, които се монтират на височина 
2м от готов под, ще е посочена посоката на евакуация.

Система  -  За  заземяване.   Проектирана  в  част  «ел.инсталации»,  като 
заземителна инсталация и мрежа за изравняване на потенциалите.  Всички ОВ, ВК и 
технологични съоръжения, захранени от отделни локални табла  ще са заземени с шина 
в  съответното  помещение.  В  основите  на  комплекса  ще  се  разположи  мрежа  за 
изравняване на потенциалите, която да се свърже със заземителната инсталация.

Система - Пожарогасене: нормативно не се изисква;
Система -  Вътрешни  пожарни  кранове; не  се  изисква  за  такива  строежи  – 

изложение на негорими антични предмети.
Система -  Пожарни хидранти;  Проектирано в част "ВиК".  По  дължината на 

новопроектираните  водопроводни  клонове  се  предвижда  монтиране  на  пожарни 
хидранти,  като разстоянието  между два съседни хидранта  не  надвишава 100 м  (за 
населени места с над 100 000 хил. жители). 

Новите пожарни хидранти са надземни, снабдени със съединител  щорц, съгл. 
изискването  на  Чл.170/1/  от  Наредба  Із-1971.  Пожарните  хидранти  се  проектират 
надземни  –  БДС  EN14384  „Надземни  пожарни  хидранти,  колонков  тип”.  Те  се 
разполагат на защитени от повреда места.

Система -  За  отвеждане  на  дим и  топлина   (ВСОДТ)  не  се  изисква  и  не  се 
проектира.

Уреди за първоначално пожарогасене
За  зоната с археологически разкопки  - се предвиждат:
 прахов пожарогасител с клас на праха АВС-6кг. – 3 бр. 
 воден пожарогасител 9І. – 4 бр;
За помещението на администрацията със склад  - се предвиждат:
 прахов пожарогасител с клас на праха АВС-6кг. – 2 бр. 
За помещението с ел.таблото  - се предвижда:
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 прахов пожарогасител с клас на праха АВС-6кг. – 1 бр.
Общо уреди за първоначално пожарогасене:
 прахов пожарогасител с клас на праха АВС-6кг. – 6 бр. 
 воден пожарогасител 9І. – 4 бр;
Пожарогасителите с прах от клас „АВС” се използват за гасене на горими 

твърди, течни и газообразни вещества и материали, а пожарогасителите с прах от клас 
„ВС” се използват за гасене на горими течни и газообразни вещества и материали.

За добавки в пожарогасителите на водна основа, се използват пенообразуватели 
тип AFFF или FFFP.

Пожарогасителите с прах, с въглероден диоксид и на водна основа, следва да 
съответстват на БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу 
пожар. Носими и возими пожарогасители”.

Състава на праха в праховите пожарогасители трябва да е в съответствие с БДС 
EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без 
прахове за пожари клас D/”, въглеродния диоксид – да е в съответствие с БДС EN 
25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис”, а 
пенообразувателите, използвани в пожарогасителите на водна основа - на БДС EN 1568 
„Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”.

Евакуационни схеми и знаци. 
Маркирането на маршрутите за евакуация и евакуационните изходи се извършва 

със знаци по НАРЕДБА №РД-07/8 от 20 12.2008г. за минималните изисквания за знаци 
и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

1. За обозначаване на евакуационните изходи се използват знаците :

 
2.За обозначаване посоката на евакуацията се използват знаците:

3.За обозначаване посоката към пожарогасителните технически средства 
се използват знаците:

3.За обозначаване на пожарно техническо оборудване: 
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  Пожарогасител

  Телефон при пожар 

  Противопожарни съоръжения
Материали, които подлежат на техническо одобрение или сертифициране по 

отношение  изисквания,  предявявани  от  нормативната  уредба  за  пожарна 
безопасност  в  съответствие  със  Закона  за  техническите  изисквания  към 
продуктите. 

 Материали за пожарозащитни стени;
 Облицовъчни материали за стени, подове и тавани;
 Фасадни облицовки и панели;
 Покривни хидро- и топлоизолационни покрития;
 Пожарозащитни врати;
 Компоненти на електро-оборудване;
 Пожарни кранове и хидранти;
 Компоненти на вентилационни системи, въздуховоди, клапи, машини;
 Евакуационни осветителни тела;
 Уреди за първоначално пожарогасене.

Мероприятия  за  осигуряване  на   Пожарната  безопасност  по  време  на 
строителство

 Територията на строителната площадка се приравнява към категория “Ф5В” по 
пожарна опасност. 

1. Територията на обекта постоянно да се подържа в добър порядък и системно 
да се почиства от строителни и други отпадъци.

2. Със  Заповед  да  се  определят  местата  и  случаите  при  които  могат  да  се 
извършват огневи работи.

3. Огневите  работи  да  се  извършват  в  съответствие  с  изискванията  на 
действащите нормативи.

4. Противопожарните уреди се зачисляват на лица, определени от кординатора 
по БЗ на обекта. 

5. Забранява  се  използването  на   противопожарни  уреди  за  други  нужди, 
несвързани с пожарогасене. 

6. Достъпът  до ППУ да се поддържа винаги свободен. 
7. Да не се оставят без наблюдение включени нагревателни уреди. 
8. След края  на  работния  ден,  ел.уредите  и инсталации да  се  изключват  от 

таблата, без дежурното осветление. 
9. Горимите  строителни  материали  да  се  събират  в  специален  контейнер  и 

периодично да се изнасят извън строителната площадка.
10. Работодателите  и  лицата,  които  ръководят  и  управляват  производствения 

процес, обозначават пожароопасните места. 
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На видни места на строителната площадка да се поставят табели с:
1. телефона за спешни случаи - 112;
2. адреса и телефона на местната медицинска служба;   
3. адреса и телефона на местната спасителна служба;

За строителната площадка да се осигурят необходимите противопожарни уреди и 
съоръжения съгласно  приложение 2 от Наредба № Із-1971: 

1. Един брой прахов пожарогасител 6кг.АВС; 
2. Един брой воден пожарогасител 9 л. 
3. За фургоните на строителите по един брой прахов пожарогасител 6кг.  на 

фургон.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за бързата евакуация  на 
работещите на работната площадка е необходимо:

1. На видни и достъпни места в работните зони да се поставят указателни и 
забранителни знаци и табели.

2. Да се оборудва противопожарно табло.
3. Всички работници да преминат противопожарен инструктаж -  действие с 

противопожарни  уреди и съоръжения.
4. Да не се допуска  тютюнопушене и палене на открит огън независимо от 

климатичните условия на места различни от тези определени със заповед.

При  експлоатацията,  ремонта  и  поддържането  на  електрическите  инсталации, 
уреди и съоръжения  да не се допуска:

1. Използването  на  продукти,  несъответстващи  на  изискванията  на 
действащите стандарти; 

2. Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла; 
3. Съхраняването  на  суровини,  готова  продукция,  транспортни  и  други 

технически  средства  върху  ревизионните  шахти  на  тунели  с  електрически  кабели, 
както и на по-малко от 1м от електрически табла; 

4. Нарушаването  на  защитното  изпълнение  на  съоръженията  (IР  и 
взривозащитата); 

5. Нарушаването  на  инструкциите  на  производителите  за  монтаж  и 
експлоатация на електрически съоръжения и изделия; 

6. Работата на лица, които не притежават необходимата квалификация;
7. Използване  на  временни ел.инсталации и табла без да се заземени.

За  осигуряване  на  достъп  на  Противопожарни  Автомобили  е  задължително 
строителите да спазват следните условия: 

1. Да не складират строителни материали и да паркират строителна техника по 
подстъпите към  района на обекта така, че да ограничават достъпа на противопожарни 
автомобили до строежа.

2. Да  не  се  допуска  съхраняване  на  Лесно  Запалими  Течности  и  Горими 
Течности (ЛЗТ и ГТ) в строителните машини и в близост до кислородни бутилки. ЛЗТ 
и  ГТ  се  съхраняват   в  съдове,  в  количества  и  по  начин,  непротиворечащи  на 
изискванията за ПБ.
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