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ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ И ВИДОВЕТЕ ИНСТАЛАЦИИ
И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ.РАКОВСКИ № 126-128”

I.

ЛОКАЦИЯ:

Административната сграда се намира в абсолютния център на гр.София, на ул.”Раковски”№128. Тя е
разположена на много оживено и комуникативно място - в непосредствена близост до кръстовището на
ул.”Раковски” и бул.”Патриарх Евтимий” и до площад „Славейков”, което я прави лесно достъпна от всички
посоки както с автомобил и градски транспорт, така и пеша.
Сградата е решена с партер и седем надземни етажа, подпокривен етаж проведен под равнината от 45 о и
две подземни нива. Надземните нива са с един общ подход от ул.”Раковски”. Достъпът за подземните нива
е също откъм ул.”Раковски” като се ползва товарна платформа за автомобили. В подземните нива са
обособени паркоместа и технически помещения като общият брой на паркоместата е 51бр.
На партера и първия етаж са разположени магазини и складове и санитарни възли.
Останалите седем надземни етажа са решени като офисни.
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Параметрите на целия проект са както следва:

Наименование

Кота

2

Нетна площ (m )

2

Тераси (m )

2

Общи части (m )

2

Общо (m )

Паркинги (51 бр) и
инсталации

-6,10

420.62

358.64

779.26

-3,40

420.62

358.64

779.26

Офиси /Магазини

0.00

461,90

54,00

740,90

Офис 1

+ 3.45

561,20

57,29

618,49

Офис 2

+ 6.35

572,18

58,70

630,88

Офис 3

+ 9.30

537,22

57,10

634,32

Офис 4

+ 12.25

524,10

53,77

577,87

Офис 5

+ 15.20

516,02

16,71

54,47

586,76

Офис 6

+ 18.15

445,94

44,69

47,84

538,47

Офис 7

+ 21.10

430,16

44,13

474,29

32,20

414,26

Офис 8
Офис 9-1
Офис 9-2
Обща застроена площ

+ 24.00
+ 26.90

225,00

40,00

199,37

114,39

68,30

----------

24,90

276,70

10,48

35,38

5 182,53

717,49

1187,26

7 087.28

II. НАЕМНА ЕДИНИЦА – СТАНДАРТНО ОФИС ОБОРУДВАНЕ:
Офис сградата е построена според последните строителни технологии и с високо-качествени строителни
материали. Вътрешните довършителни работи са в съответствие с най-високите стандарти, които са познати
към този момент и включват:
1 Стени
1.1 Стандартни вътрешни - леки преградни стени от гипсокартон, система “Rigips”или подобни, тип
щендерни с дебелина 10 cm, двупластови, от двоен под до таванна ст.бетонова плоча, с изолационен
слой 50 mm 35 килограмова минерална вата;
1.2

Междуофисни - леки преградни стени от гипсокартон, система “Rigips” 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;

1.3

Стени на WC – зидария с газобетон, дебелина 10 cm на неинсталационните, дебелина 27 cm на
инсталационните, с вградени конструкции за монтаж на умивалници и вградени тоалетни казанчета –
“VIEGA” или подобни.

1.4

Външни фасадни – Зидария 25 cm с червени тухли, топлоизолация каменна вата 10 см на фасада по
ул.”Раковска” и фибран 10 см по останали фасадни стени.
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2 Подове
2.1 В офисни помещения - двоен под, система “QUATTRO”, ПДЧ плоскости 38,6 мм, растер 600х600,
каширани отдолу с Аl фолио, метални крачета, вградени кутии за всяко работно място, осигуряващи
изводи 2 х R J 45 и три контакта. Покритие мокет офисен, 50/50 мокетни плочи, самозалепващ се,
антистатичен, негорим, износоустойчив;
2.2

WC и кухни – циментова замазка с височината на двойния под, Покритие – теракотни плочи или
рулонна настилка.

2.3

В коридори - двоен под, система “QUATTRO”, ПДЧ плоскости 38,6 мм, растер 600х600, каширани
отдолу с Аl фолио, метални крачета. Покритие мокет офисен, 50/50 мокетни плочи, самозалепващ се,
антистатичен, негорим, износоустойчив;

3 Тавани
3.1 В офисите – растерен таван AMF, осветителни тела за вграден монтаж и пожароизвестителни датчици
по проект;
3.2

WC и кухни –окачен таван от влагоустойчив гипскартон.

3.3

В коридори – окачен таван, пана 600х600, с вградени осветителни тела, пожароизвестяващи датчици.

4 Врати
4.1 Офисни - изпълнени от MDF, каса 90/200, с технологично покритие ламинат (HPL), стоманени стопери,
брава, плътни, гумени уплътнения на касата, дървена каса с первази;
4.2

Входни - изпълнени от MDF, каса 100/200, с технологично покритие ламинат (HPL), с механизъм за
затваряне, стопери, брава, плътни, гумени уплътнения на касата, метална регулируема каса;

4.3

на WC - изпълнени от MDF, каса 75/200, с технологично покритие ламинат (HPL), стопери, брава с
механизъм за WC, плътни, гумени уплътнения на касата, дървена каса первази.

5

Фасадно решение – фасадни стени и фасадни прозорци - Архитектурното оформление на сградата по
ул. „Раковска” е една визуално-естетическа изява, като част от градоустройствената структура със силно
изявен индивидуален характер. Визуалното влияние на сградата от далечина, идвайки от площад
„Славейков”, като елемент, намиращ се в чупката на ул. „Раковска” се засилва с вертикалната структура
на фасадата, която завършва с купол–характерен архитектурен елемент.
Фасадните елементи се диктуват от функциите на помещенията на отделните етажни нива.
Оформлението на фасадната облицовката от естествен камък (гранит) и остъкляването в тяхната
мащабност и растер се базират на основен модул. Той индиректно действува като основа за
разработката в детайл. Използуват се елементи на арт деко и арт нуево, като стилов мост към
историческото развитие на град София под влиянието на средноевропейската култура и архитектура.
Фасадата се оформя в три вертикални оси, като основната завършва с купол. Офисните нива са
оформени с прозорци, а партера и мецанина с голямо остъкляване (витрини). В детайл се прилагат
пластични елементи от естествен камък (гранит), полиран и неполиран, както и комбинацията му с
акцентиращи профили и орнаменти от метал. В каменните плочи има вградени метални орнаменти във
формата на пирамида и пресечена пирамида, които създават неповторимо архитектурно решение.
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В лявата част са ясно изразени вертикалната фасадна облицовка на стълбището с естествен камък
(гранит) и панорамните асансьори с непрекъснато остъляване. Останалите фасади са решени с
термопакет - минерална мазилка.
ДОГРАМА
Фасадните прозорци са направени от алуминиеви профили SCHÜCO AWS-AD 60 за външни прозорци и
врати. По периметъра на дограмата е предвидена хидроизолация.















Дълбочина на профила 60 mm
Добра термична изолация поради широката изолационна зона – 27,5 mm
Прозоречни серии с тясно лице, започващо от 51 mm
Голямо цветово разнообразие на профили
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
Голям сортимент от профили с ширина на лицето от 26 до 250 мм
Външна рамка с адапторен уплътнител за компенсиране дебелината на стъклото

ОСТЪКЛЯВАНЕ
Използван е изолационнен стъклопакет състоящ се от:
 6 mm Stopray Vision-50 (с UV преминаване = 0)
 16 mm въздух 100%
 Ламинирано стъкло Stratobel 3.3.1. (нечупливо)
С коефициент Ug = 1.3 W/m K и отразяване на светлината v = 19 за оптимален термичен и светлинен
комфорт.
2

6

Осветителни тела - осветителни тела „Philips” или “OSRAM” или съвместими, 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 и в коридорите за вграждане в окачен таван.

7

WC - под и стени до 2,00м. –теракота/ фаянс, бойлер – вертикален- 50л., тоалетни чинии, умивалници и
аксесоари “ROCA” или съвместими, вградени казанчета “MEPA” или съвместими, батерии “ROCA” или
съвместими.

8

Кухненски бокс - окачен шкаф, шкаф с вградена мивка и батерия “ROCA” или съвместими.

III. ИНСТАЛАЦИИ
1

Панорамни асансьори към ул.”Раковска” - система “SELE”, Италия – луксозна кабина, честотен
двигател включен и към аварийно захранване.

2

Отопление, Вентилация и климатизация:

2.1. Климатични инсталация: VRV Daikin - за всички офиси и магазини се предвижда
климатизация. Последната е решена на база на вентилаторни конвектори, двутръбна схема с
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превключване, студо-топлоносител-фреон. Вентилаторните конвектори за офисните едници ще са
за подов монтаж и ще са разположени пред прозорците, а вентилаторните конвектори за
магазините са за таванен монтаж и разположени в окачен таван. Климатичната система е
изпълнена на база на DAIKIN VRV III термопомпена конфигурация, за всеки един етаж отделно. За
някои помещения като сървърната стая се предвидени индивидуални сплит системи. Външните
тела на климатичните системи са монтирани на техническата тераса на нива +21,00 m и +24,00 m.
Външното тяло за системата на първия етаж е монтирано на същото ниво.
2.1.а. Система за пресен въздух: В допълнение на горното, всички офисни помещения и
магазините (с отваряеми прозорци) са оборудвани с приточно-смукателни вентилационни
системи. За всеки етаж има самостоятелен вентилационен блок, състоящ се от:
- входяща секция с челна решетка и моторна задвижка
- филтърна секция EU 4
- електро отоплителна секция
- рекуперативен блок DAIKIN, модел VAM
Пресния въздух се засмуква от фасадата за всеки етаж. Отработения въздух се изхвърля над
покрива на сградата. Вентилационна система е организирана също и в коридорите на всеки
етаж. За целта се използва окачения таван на коридора. Вентилационния въздух се
транспортира по въздуховоди от поцинкована ламарина. Всички въздуховоди се изолирани
с минерална вата с дебелина 50 мм, ламинирана с алуминиево фолио.
2.2
Отоплителна инсталации - за тоалетните, стълбището и складовете по етажите се
предвижда отоплителна система с отоплителни тела – ел. радиатори.
2.3

Вентилационни инсталации
2.3.1 Санитарни възли - за всички вътрешни санитарни възли без естествено проветряване се
предвижда механична смукателна вентилация. От всяка WC клетка ще се изсмукват по 90
куб.м/час въздух (приложение № 19, наредба 15/2005); включването на вентилаторите ще
се обвърже с осветлението.
2.3.2 Подземен гараж - предвижда се 3-кратна механична общообменна смукателна
вентилация и 8-кратна аварийна, осъществявани чрез канални взривозащитни вентилатори,
въздуховодна мрежа и вентилационни решетки. Предвиждат се газсигнализатори за
включване на аварийна вентилация.

3

Силови Електро-инсталации - Трафопост, дизел агрегат, главно електро табло и подтабла, захранващи
линии ниско напрежение.
Съгласно изготвени разчети са необходими около 600 kW инсталирани и 500 kW работни товари.
Обектът като цяло се третира от втора категория на сигурност на електрозахранване и е необходимо да
се осигури двустранно захранване, а дежурните и аварийни консуматори се третират към първа
категория и се осигуряват и от авариен дизел-агрегат, на страни ниско напрежение. В обекта е
предвидено изграждането на самостоятелен трафопост, окомплектован с две трафомашини,
разпределителна уредба СрН и разпределителна уредба НН.
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Кабелната мрежа ниско напрежение от главните ел.табла до етажните и зонови табла ще се разработи
радиално, с медни кабели. Всички ел.табла са заземени. За полагането на кабелните линии ниско
напрежение ще се използват както кабелни скари, така и предпазни тръби.
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. Класът и степента на защита на осветителните тела е според характера на
помещенията 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 обзавеждането, 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.
4 В и К:
4.1 Водопровод - Проектират се сградни водопроводни инсталации за студена и топла вода за питейно
битови нужди и водопроводна инсталационна система за ПП нужди за гаражите и сградата.
Сградните водопроводни инсталации ще бъдат изпълнени от полипропиленови тръби със
съответните диаметри по изчисления и необходимите арматури – СК и ОК като за топлата вода от
полипропиленови тръби с метална вложка. Водопроводните инсталации в гаража е предвидено да се
монтират открито по стени и тавани на конзоли и да бъдат топлоизолирани. Противопожарният
водопроводен клон е проектиран от поцинковани тръби 2” със стоящи ПК-2” на всеки етаж.
Пожарният кран /ПК/ е с дължина на шланга 20 м и диаметър на накрайника на струйника 13 мм.
4.2

Канализация - Сградната канализация е гравитационна. От сградата ще отпадат битово-фекални и
дъждовни води (от покрива, терасите и двора), които могат да се проведат от изградено вече
канализационно отклонение /СКО/ от РVС тръби ф200 с повишена якост. Приемник на сградните
отпадни води е градската смесена канализация, минаваща по ул. „Раковски”. За отвеждане на
битово-фекалните отпадни води /БФВ/ са предвидени до кота +0,30 вертикални канализационни
клонове /ВКК/ от PVC ф110, минаващи в инсталационните шахти. Предвидени са ревизионни отвори
/РО/ ф110 на необходимите места. За вентилация на канализацията се предвиждат вентилационни
клапи с ф110 за всички ВКК. В санитарните възли са предвидени санитарни прибори по БДС, както и
подови сифони /ПС/ със странично оттичане ф50. За отвеждане на дъждовни води от покрива на
офис сградата са предвидени два бр. воронки ф110, които се отвеждат във водосточни тръби - ф110
до кота +0,30. За отвеждане на дъждовните води от терасите се предвиждат сифони /ПС/ със
странично оттичане ф100 и ВТ ф110 до кота +3,40. На необходимите места са предвидени ревизионни
отвори /РО/ ф110. За отвеждане на конденза от вентилационните конвектори /ОВ/ на всеки етаж са
предвидени дернажни тръби и сифонни връзки ф25, които при възможност ще се включат във ВТ или
със самостоятелно верт. клонове ще се отведат до кота +0,30.

5. Структурна кабелна система
Сградата е с напълно изградена структурно-кабелна система по стандарта TIA/ EIA.
Обособено е сървърно помещение – MDF, което съвпада с POP и е на ниво -1. Помещението е
климатизирано и с ограничителен режим на достъп посредством on-line система за контрол на достъпа.

6/8 стр.

ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ И ВИДОВЕТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОЕКТ: „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ. РАКОВСКИ №126-128”

Осем междинни сървърни помещения – IDF, напълно вентилирани и климатизирани и с ограничителен
режим на достъп, са изградени на всеки офисен етаж. Структурната кабелна система – backbone и
хоризонталната система са напълно изградени. Гръбнакът e изграден върху оптичен кабел single mode и
свързва MDF с всеки IDF.
Всяко сървърно помещение съдържа 1 брой 42U RAK 800x1000 mm. В него е развита оптиката, и е
поместено както активното оборудване за backbone-a, така и патч панелите на хоризонталното
окабеляване.
Хоризонталното окабеляване е изградено с SFTP Cat.6, като работните места са оборудвани с 6-модулни
кутии за гипсокартон и 6- модулни кутии за двоен под. 6-модулните кутии за гипсокартон са
окомплектовани с 4 броя контакти тип шуко и 2 броя RJ 45 Cat.6, а подовите кутии съответно с 4 броя
контакти шуко и 4 броя RJ 45 Cat.6.
Цялата сграда (от кота +3.45 до кота +24.00) е оборудвана с 328 работни места.
Layer 2 и layer 3 устройствата са от най-висок клас Cisco.
В MDF-a е разположен рутера Cisco Catalyst 2811, оптичния суитч Cisco 3750 и 3 броя комутатори Cisco
Catalyst 2960 – 24 портови. Във всеки от останалите IDF e разположен по 1 брой Catalyst 2960. По този начин
при напълно изграден backbone и назначени V-LAN – ове, транспортната среда на останалите системи –
видеонаблюдение, BMS е напълно функционална още на първи етап на завършване на сградата.
5.1. Система за видеонаблюдение
Системата за видеонаблюдение е базирана на IP технологии и е с мегапикселово качество. Обхваща
периметъра на сградата и общите части. Системата включва 36 броя камери и е свободно разширяема.
Сървърът за контрол и запис е разположен в MDF и според зададените правомощия може да предава
видеопотоци и информация до всяка точка в мрежата. Системата позволява допълнителна интеграция в
бъдеще според конкретните нужди на ползвателя.
5.2. Система за пожароизвестяване
Системата за пожароизвестяване обхваща цялата сграда и е базирана на адресируема пожароизвестителна
система. В случай на събитие тя си комуникира с останалите системи (ОВК и контрол на достъпа), за да
позволи безпроблемно евакуиране на хората в сградата при нужда. Системата е с графичен интерфейс и
позволява допълнителна бъдеща интеграция според потребностите на ползвателя.
5.3. Система за контрол на достъпа
Системата за контрол на достъпа е базирана на безконтактни карти и тагове, като обхваща техническите
помещения, офиси, аварийни изходи, товарен асаньор - рампа. Повикването на асансьора се осъществява
от разстояние до 15 метра.
Системата осигурява не само достъп до определени зони, но и допълнителни функции – контрол на
работното време, присъствие в сградата, лесен експорт на данни към ERP системи.
5.4. Сигнално-охранителна система
Сигнално-охранителната система е базирана на модулен принцип и обхваща всеки офисен етаж, който
може да бъде разделен на групи. Всяка група може да бъде поемана или снемана от охрана независимо,
посредством LCD клавиатура.
5.5. BMS
Основната цел на BMS е управление и контрол върху разходите за експлоатация на сградата. В реално
време се отчитат разходите по етажи за потребление на електроенергия, топлоенергия, вода. Системата
винаги дава реална справка за консумацията до момента или за предварително зададен определен
период.
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5.6. Измерване - индивидуални уреди за измерване с възможност за оптимизация на разходите –
топломер/студомер, водомер, електромер.

МАГАЗИНИ
В по-голямата си част довършителните работи и инсталациите са решени както в офисните етажи.
Различията в инсталациите са описани по-горе, а в довършителните работи са както следва:
1
2
3

Стъклени преградни стени – витрини – Преградните стени от гипскартон ще бъдат в комбинация със
стъклени стени изпълнени от единично стъкло 10 мм и алуминиеви профили.
Под - подова настилка от каменни плочи или съвместими, същото интериорно решение като входното
фоайе.
Таван - окачен таван, с вградени осветителни тела, пожароизвестяващи датчици.

ОБЩИ ЧАСТИ
1. Фоайета – подова настилка от каменни плочи или съвместими, луминсцентно осветление, табелки
обозначаващи наемателите на съответното ниво. Окачен таван.
Входно фоайе - климатизирано, пощенски кутии, табло, показващо наемателите на сградата, рецепция,
таван –според архитектурната концепция, под – подова настилка от каменни плочи или съвместими.
2. Стълбища- стъпала от камък, парапет – ажурен, неръждаем, осветление – плафониери,
пожароизвестителни датчици.
3. Покрив- стоманобетонова плоча, топлоизолация от ХРS с дебелина 10 см, хидроизолация SBS
мембрана, отдушници, отопляеми воронки. Покривни тераси – също, но с гранитни плочи.

ВЪНШНА СРЕДА
1

Закрит паркинг за служители - достъп само за служители. Достъпът е чрез товарна платформа и
обслужване от портиер.

2

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