“Славянска“ № 5 / Офис сграда с магазини ,
и подземни гаражи

Елит Истейтс ООД,
1000 София, ул. „Раковски“ 128 тел.: +359 2 963 3678, office@rapid.bg
www.slavyanska5.com

ОПИСАНИЕ СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ И ВИДОВЕТЕ ИНСТАЛАЦИИ И
ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
„ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“
НА ул. „СЛАВЯНСКА“ № 5
I. ЛОКАЦИЯ:
Офис сградата се намира в абсолютния център на гр. София, на ул. „Славянска“ № 5. Тя е
разположена на много оживено и комуникативно място – в непосредствена близост до
кръстовището на ул. „Славянска“ и ул. „Раковска” и до бул. „Цар Освободител”, което я прави лесно
достъпна от всички посоки както с автомобил и градски транспорт, така и пеша.

II. ПЛАНОВА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ:
Сградата се състои от шест надземни етажа, терасовиден и подпокривен етажи и три подземни
нива.
На -3 и -2 сутеренни етажи са обособени подземни гаражи и технически помещения като общият
брой на паркоместата е 63 бр. Достъпът за подземните гаражи е откъм ул. „Славянска“ като се
ползва товарна ел. платформа за автомобили.
На -1 сутерен, приземния (партера) и първия етажи са разположени магазини със съблекални за
персонала и санитарни възли. Магазините са с един общ подход откъм ул. „Славянска“ и се
обслужват със самостоятелни стълбище и асансьор, осигуряващи им достъп до подземните гаражи.
Останалите надземни етажи са решени като офисни. Във входното фоайе е осигурено място за
портиер със санитарен възел. Вертикалната комуникация се осъществява посредством стълбище и
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два асансьора и обхваща всички нива на сградата. Така представените в етажните разпределения
на архитектурния проект офисни единици е възможно те да се обединяват за получаване на офиси
с по-големи площи.
III. АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ:
Архитектурното оформление на сградата по ул. „Славянска“ е една визуално-естетическа изява,
като част от градоустройствената структура със силно изявен индивидуален характер.
Сградата е част от сключено застрояване (между два калкана). Партерът и първият етаж са решени
с богато остъкляване (витрини), като ясно са диференцирани подходите за офисите и търговските
нива. Офисните нива са оформени с прозорци.
Използвани са съвременни материали – термопакет - минерална мазилка за фасадите, с
декоративни орнаменти откъм ул. „Славянска“, алуминиева дограма със стъклопакет.
IV. ОФИСНА ЕДИНИЦА – СТАНДАРТНО ОФИС ОБОРУДВАНЕ:
Офис сградата е построена според последните строителни технологии и с висококачествени
строителни материали. Вътрешните довършителни работи са в съответствие с най-високите
стандарти и включват:
1.

Стени
1.1 Външни фасадни – зидария 25 cm с червени тухли, топлоизолация стиропор с дебелина 10
см;
1.2 Междуимотни – зидария 25 cm с червени тухли;
1.3 Стандартни вътрешни – леки преградни стени от гипсокартон, система “Knauf” или подобни,
тип щендерни с дебелина 12,5cm, двупластови, от подова ст.бетонова плоча до таванна
ст.бетонова плоча с изолационен слой 50 mm от 35 килограмова минерална вата или
зидария газобетон 12см.;
1.4 Стени на WC – леки преградни стени от влагоустойчив гипсокартон, система “Rigips”,
дебелина 10 cm на неинсталационните или зидария газобетон 12см, дебелина 27 cm на
инсталационните, с вградени конструкции за монтаж на умивалници и вградени тоалетни
казанчета – “MEPA”;
1.5 Кухненски бокс - преградни стени, система “Knauf” или зидария газобетон 12см .

2.

Подове
2.1 В офисни помещения –двоен инсталационен под без покритие;
2.2 WC и кухни – хидроизолация за WC и бани, циментова замазка, покритие –
теракотни/гранитогрес плочи;
2.3 В коридори - двоен инсталационен под без покритие, гранит сив/черен – G602/G654.

3.

Тавани
3.1 В офисите – гипсокартон боядисан с бял латекс или окачен таван, пана 300х1200,
осветителни тела за открит/скрит монтаж и пожароизвестителни датчици по проект;
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3.2 WC и кухни – окачен таван от влагоустойчив гипскартон, боядисан с бял латекс;
3.3 В коридори – гипсокартон боядисан с бял латекс или окачен таван, пана 300х1200,
осветителни тела за открит/скрит монтаж и пожароизвестителни датчици по проект;
4.

Врати
Входни - блиндирани стоманени, каса 100/200, с технологично покритие MDF, с механизъм за
тристранно заключване, стопери, брава, плътни, гумени уплътнения на касата, метална
регулируема каса;

5.1. ДОГРАМА
Алуминиева дограма Серия AWS/ADS 70.HI система “ SCHÜCO “ – Германия
Серия AWS 70.HI в цвят по RAL. Системата е разработена в серията профили с 70 мм базова ширина,
проектирана за изпълнение на алуминиеви позиции - врати. Основна строителна ширина 70 мм. Системата
предлага значително подобрени коефициенти на топлопреминаване Ur=1.64 W/(m2.K). Използва се
специален обков на “SCHÜCO“ – Германия с невидими панти.
 Дълбочина на профила 70 mm
 Добра термична изолация поради широката изолационна зона – 27,5 mm
 Скрит дренаж
 Дренаж в най-ниската точка на профила
 Скрити сглобки по системата Schüco AvanTec
 Изцяло скрити, така че да не се нарушава чистата линия на прозореца
 Нов дизайн на ръкохватките за всички видове отваряне
 До 160 кг тегло на отвор
 Отлична корозионна устойчивост до клас 4 (>240 h SSN – тествани по DIN EN 1670).
 Разширена хоризонтална и вертикална настройка, а така също и настройване на контактния
натиск
 Външна рамка с адапторен уплътнител за компенсиране дебелината на стъклото
 Хидроизолация по периметъра на дограмата
 Механизъм за отваряне на прозорци на голяма височина (вентус) – GEZE
 Автомати за входни врати
 Антипаник механизъм
5.2. ОСТЪКЛЯВАНЕ
 Фасада юг :
кота 0.00: Стъклопакет - 32 мм, състоящ се от две флоатни стъкла - (Guardian HS SN51 Lami 4.4.1 / Lami extra
clear 4.4.1) запълнено с газ Аргон
кота +7.4 ÷ +22.40: Стъклопакет - 26 мм, състоящ се от две флоатни стъкла - (Guardian HS SN51/28 6 мм / Бяло
4 мм) запълнено с газ Аргон
 Фасада Север 1 кота 0.00 ÷ +22.40
Стъклопакет - 26 мм, състоящ се от две флоатни стъкла - (Бяло 6 мм / Clima Guard Premium /LowE / 6 мм)
запълнено с газ Аргон
 Фасада Север 2– кота 0.00 ÷ +16.40
Стъклопакет - 26 мм, състоящ се от две флоатни стъкла - (Бяло 6 мм / Clima Guard Premium /LowE / 6 мм)
запълнено с газ Аргон

Фасада Запад – кота + 7.4 ÷ +16.40 Стъклопакет - 24 мм, състоящ се от две флоатни стъкла - (Бяло4
мм / Clima Guard Premium /LowE / 4 мм) запълнено с газ Аргон
 Фасада Изток
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кота + 0.00 ÷ +3.70 Стъклопакет - 26 мм, състоящ се от две флоатни стъкла
- (Бяло 6 мм / Clima Guard Premium /LowE / 6 мм) запълнено с газ Аргон
кота + 7.4 ÷ +16.40 - (Guardian HS SN51/28 6 мм / Бяло 6 мм) запълнено с газ Аргон
с коефициент на топлопреминаване на стъклопакета Ug= 1.1 W/m2.K.

5.

Осветителни тела – осветителни тела „Megalux”, енергоспестяващи, изпълнение: двойно
параболични, триивични, с огледална решетка за разсейване на светлината, интезитет на всяко
работно място от около 500 lux, електронно регулиране, минимален коефициент на пулсация.
В офисите за открит монтаж, а в коридорите за вграждане в окачен таван.
V. ИНСТАЛАЦИИ

1.

Асансьори – „ThyssenKrupp Elevator“ високоскоростни, западноевропейско изпълнение на
задвижване и управление, с луксозна кабина, двигател с честотно управление, включен и към
аварийно захранване /дизелгенератор/.

2.

Отопление, вентилация и климатизация:

2.1 Отопление.
2.1.1 Топлоизточник – централна климатична система Daikin, тип VRV IV. Система, позволяваща
охлаждане и отопление на сградата.
2.1.2

Отоплителна инсталация – отоплението на сградата се осигурява от климатичната
система с изключение на техническите помещения, стълбищата, коридорите, тоалетните,
складовете и др. За помещенията, необхванати от климатичната система се предвиждат
ел.радиатори.
2.2 Климатизация – за всички офиси и магазини е предвидена климатизация. Последната е
решена на база на вентилаторни конвектори (Fan coil units).
2.2.1 Климатизация магазини – предвидена е климатизация на базата на вентилаторни
конвектори за скрит монтаж в окачен таван – двутръбна система. Климатичната система
поддържа параметър температура на микроклимата в помещенията през цялата година.
Предвиден е приток на обработен в климатични камери пресен въздух и засмукване с
рекуперация/до 70%/ за икономия на енергия.
2.2.2

Климатизация офиси – климатизацията се осъществява на базата на вентилаторни
конвектори за скрит монтаж над окачен таван и подови конвектори за открит монтаж и
вграждане, двутръбна система. Засмукването от санитарните възли и чайните (кухненските
боксове) се обслужва от вентилатори.
2.3 Вентилация.
2.3.1 Вентилация подземни гаражи – предвижда се 3-кратна механична общообменна
смукателна вентилация и 8-кратна аварийна, осъществявани чрез канални взривозащитни
вентилатори, въздуховодна мрежа и вентилационни решетки. Засмукването е 50% от горна
зона и 50% от долна зона на помещенията. Предвиждат се газсигнализатори за включване
на аварийна вентилация. Вентилационната система ще се използва за отвеждане на дима в
случай на пожар.
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2.3.2 Вентилация магазини – Предвиден е приток на обработен в климатични камери пресен
въздух и засмукване с роторен регенератор в камерите рекуперация/до 70%/ за икономия
на енергия.
2.3.3 Санитарни възли – за всички санитарни възли се предвижда механична смукателна
вентилация с помощта на въздуховоди, конусни смукатели и вентилатори.
2.3.4 Вентилация складове, машинни помещения и помещения без естествено проветрение –
предвижда се механична смукателна вентилация с помощта на въздуховоди, решетки и
вентилатори за канален монтаж.
3.

Силови Електро-инсталации – Собствен трафопост, главно електро табло и подтабла,
захранващи линии ниско напрежение.
Обектът като цяло се третира като трета категория по сигурност на електрозахранване.
Всички обособени функционални зони в сградата се третират като самостоятелни
електроконсуматори с търговско мерене на консумираната електроенергия – за собствени и
общи нужди. Търговски трифазни електромери са предвидени за всеки офис, за всеки магазин,
за гаражите, асансьорите, техническите и общи нужди.
Част от електроконсуматорите на сградата се отнасят към първа и нулева категории
(консуматори с пожарозащитни функции, асансьори и др.). Захранването им е обезпечено с
резервно електрозахранване от дизел-агрегат за около 200kW/250kVA, локални UPS-и (за
компютърните консуматори), както и от акумулаторни батерии (за евакуационното и аварийно
осветление).
Осветлението в сградат ще се проектира съгласно примерните интериорни решения, в
съответствие с нормените осветености, като се използват различни по вид и характер
осветителни тела и светлоизточници. По функционалност осветлението се разделя на:
- основно-работно осветление,
- дежурно-охранно осветление,
- аварийно осветление
- евакуационно осветление,
- фасадно-рекламно осветление.

Инсталацията за контакти ще се проектира съгласно решенията за обзавеждане,
функционалност, технологичните изисквания по помещения, и нормативите. Предвиждат се
контакти с общо предназначение, както и такива обвързани с конкретно оборудване и
обзавеждане. Ще се използват контакти със съответна степен на защита, според помещенията
и местата на които се монтират, основно тип „шуко“ със защитна клема.
Инсталациите в магазините са предмет на индивидуално проектиране от съответния
Собственик в съответствие с конкретното предназначение на магазина.
4. В и К:
4.1 Водопровод – Водопроводната инсталация ще бъде смесена, битово-противопожарна, ще
бъде изградена от полипропиленови водопроводни тръби и фитинги с алуминиева вложка.
Само водопроводната мрежа, която пренася противопожарното водно количество, ще бъде
от поцинковани тръби и фитинги.
Предвидени са сградни водопроводни инсталации за студена вода за питейно битови
нужди и водопроводна инсталационна система за ПП нужди за гаражите и сградата. Сградата
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ще бъде индивидуални бойлери за всеки обект за затопляне на водата. На отклоненията на
офисите и магазините са предвидени водомерни възли за студена вода.
Водопроводните инсталации в гаража е предвидено да се монтират открито по стени и
тавани на конзоли и да бъдат топлоизолирани. За всички тръби, положени по външни стени,
също е предвидена топлоизолация.
4.2 Канализация – Канализационната инсталация е смесена – битова и дъждовна. Сградната
канализация е гравитационна. Приемник на сградните отпадни води е съществуващата
улична смесена канализация.
Дъждовните води се поемат от водосточни вертикали и се заустват в хоризонталния си
участък в битовата канализация. Покривът се отводнява с водоприемници и водосточни
тръби.
Канализационната инсталация е изпълнена е от PVC тръби по етажите и дебелостенни
РVС тръби във висяща хоризонтална канализация в първи етаж и първи сутерен, които ще
бъдат скрити в окачен таван по архитектурен проект.
Отводнени са всички санитарни прибори в жилищната сграда. Предвидени са подови
сифони със странично оттичане Ø50 в санитарните възли и в подземния етаж. В санитарните
възли са предвидени санитарни прибори по БДС, както и подови сифони /ПС/. За вентилация
на канализацията се предвиждат вентилационни клапи с ф110 за всички ВКК.
Предвидена е помпена станция за водите в сутерен -3. Предвиждаме помпа със следните
характеристики Q = 10 л/сек и Н = 15 м.
Предвиждаме подови сифони в първи и втори сутерен и решетки в трети сутерен, които
поемат случайно попадналите води в сутерена. Преди да влезнат в помпената станция
предвиждаме нефтоуловител за 1,5 л/сек.
5. Слаботокови инсталации
5.1 Структурно окабеляване и TV:
Структурното окабеляване като система, обслужваща телефонната и компютърна мрежа за
всички офиси, магазини и други, се изпълнява локално за всяка самостоятелна единица.
- Офиси – Захранването до всеки офис гарантира необходимата телефония и интернет с
помощта на кабели категория 5е. Кабелната мрежа от сградния комуникационен шкаф
до всеки етажен е решена с телефонни и оптични кабели. Предвидената до всеки
етажен шкаф оптика се третира допълнително към съответен офис в зависимост от
изискванията на всеки от бъдещите собственици на офиси, което напълно да задоволи
нуждите от високоскоростна комуникация - интернет, VPN и други. Инсталацията за
структурното окабеляване завършва на RJ розетки (двойни и единични) за скрито
изпълнение в подова кутия, стена, перваз.
- Магазини – До всяка от тези зони се предвижда изграждане на мрежа структурно
окабеляване, осигуряваща от една до няколко точки телефон и компютър, свързани към
локалната система на магазина.
- Рецепции – В зона рецепции на ниво партер се предвижда монтиране на RJ розетка – по
една за всяко работно място, свързана към сградната система.
5.2 Пожароизвестяване и вторични операции.
Пожароизвестителната система е от адресируем тип и е предназначена за ранно откриване
на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Тя
обхваща всички помещения с изключение на мокрите помещения и санитарните възли.
Пожароизвестяването е с пълна диагностика на състоянието на всеки един от включените
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елементи. При тази система сигнализацията е на ниво помещение. Звуковата сигнализация
за възникнал пожар, изключването на част от силовите консуматори от таблата и
управлението на противодимната вентилация е предвидено да се осъществява от сирени и
релейни модули. Предвидени са съответните типове датчици: димно-оптични,
температурни максимално-диференциални, съобразно предназначението на помещенията.
Блокировки – вторични операции: В аварийни ситуации, след потвърждаване на възникнал
пожар, пожароизвестителната система автоматично задейства съответни вторични
операции, гарантиращи сигурността на ползвателите на сградата, както и тяхната бърза
евакуация.
Контрол на достъпа – централизирана система за контрол на достъпа, свързана към центъра за
сигурност (охраната на кота ±0,00), един входно-изходен датчик на всяко ниво и до главния
вход.
Измерване - индивидуални уреди за измерване с възможност за оптимизация на разходите –
топломер/студомер, водомер, електромер.
VІ. ОБЩИ ЧАСТИ

Офис сградата е проектирана по начин, който позволява съвместяването на офисна и търговска
площ. Това, което е характерно за такъв тип сгради, е големината на общите части на партерно
ниво – широки фоайета и магазини, които подчертават представителността на сградата.
Фоайета
1.1 Фоайета – подова настилка от гранитни плочи сив/черен – G602/G654, луминсцентно
осветление, табелки обозначаващи собствениците на съответното ниво. Окачен таван.
1

1.2

Входно фоайе – климатизирано, пощенски кутии, табло, рецепция, таван – според
архитектурната концепция, под – подова настилка от гранитни плочи сив/черен – G602/G654.

2

Стълбища – стъпала от гранит, парапет – ажурен, неръждаем, осветление – плафониери,
пожароизвестителни датчици.

3

Покрив – стоманобетонова плоча, топлоизолация от ХРS с деб.10см., хидроизолация SBS
мембрана два пласта, отдушници, отопляеми воронки. Покривни тераси – също, но с гранитни
плочи.
VІІ. ВЪНШНА СРЕДА

1

Подземни паркоместа – достъп само за собственици. Достъпът е чрез товарна автомобилна
платформа.

2

Охрана – 24 часа физическа охрана и наблюдение на цялата сграда, интегрирана система за
контрол на достъпа.
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