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Основен ремонт, укрепване и реставрация на църква „Св. Николай 
Мирликийски“, с. Голяма Раковица, Община Елин Пелин 
Проект на наредба по мярка 322 (ПРСС) 
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ЧАСТ: Архитектура ФАЗА: Технически проект 

ЧЕРТЕЖ: Проект план кота ±0°° Мащаб М 1: 100 Лист 1 / 8 

Главен проектант: 

Проектант: 

Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова 

Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Проект план кота ±0°° 
Мащаб М 1 : 100 
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НАОС 
А – ПОД 
Оригинална настилка каменни плочи на широка фуга – местен камък. Пред солея, на 
половината площ на наоса, върху оригиналната каменна настилка са монтирани пласт 
топлоизолация и дюшеме – широки дъски, по образец от емпорията – запазва се и 
допълнително се обработва повърхността, защита от дървояд и импрегниране. 
Солей – настилка в добро състояние, почистват се и се импрегнират  каменните прагове. 
Настилка каменни плочи – почиства се повърхността от напластявания и фугите в дълбочина, 
префугира се по съществуващ образец, разтвор с пластификатор и се импрегнира цялата 
плоскост. 
Праг – оформящ стъпало при влизане, каменни плочи както общата настилка. Почиства се от 
напластявания, възстановяват се обрушености, фугира се и се импрегнира. 
Б – СТЕНИ 
Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно. Във връзка с 
направените частични сондажи: 
1. Външната мазилка е без органичен пълнител, сравнително твърда – изчукват се 
обрушвания, до оригинален пласт, който се реконструира по преценка на художник-
реставратор; Вътрешната мазилка се изчуква и укрепва, също по указания на художник-
реставратор; 
2. Няма данни за наличието на по-ранни стенописи; 
3. Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента. 
Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект. 
В – ТАВАН 
Масивен каменен свод, мек камък – бигор (конструктивни сондажи на място). 
Сводът е измазан и медальонно изписан. Дълбоката пукнатина на свода е обрушила 
мазилката, реконструкция по указания на художник-реставратор. 
Подсводни каменни арки – 4 броя, измазани, изписани с растителни орнаменти, фрагменти 
със силно обрушване, реконструкция по указания на художник-реставратор. 
Г – ПРОЗОРЦИ 
Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и 
прогонване. 
Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на 
художник-реставратор. 
Д – ВРАТИ 
Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. 
Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – 
наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета. 
Е – ИКОНОСТАС 
Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса – запазен оригинал. 
Реставрация и укрепване – по художествен проект. 
 

ЕМПОРИЯ 
Л – ПОД 
Оригинални широки дъски върху дървена подова конструкция. Сравнително добро 
състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по 
съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася 
противопожарна защита. 
Б – СТЕНИ 
Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно. 
Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента. 
Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект. 
Налице са дълбоки пукнатини в центъра и в края на западна стена – деструктиращи градежа. 
Наложително укрепване с пластификатор без цимент. 
М – ПАРАПЕТ 
Плътен таблен парапет – декоративно оформен, полихромия с декоративни елементи в 
лицето на таблите към наоса. 
Липсват части от дървената решетка над парапета. 
Реконструкция и реставрацията на елементите по художествен проект. 
 

ПРИТВОР 
А – ПОД 
Оригинална настилка каменни плочи – както наос. На места деформирана настилка, 
обрушени каменни плочи и паднали фуги. 
Прагът и деформираните участъци се възстановяват по образец. 
Б – СТЕНИ 
Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно. 
Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента. 
Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект. 
Ж – ТАВАН 
Дъсчен, оригинален, тип асма. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, 
изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу 
дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита. 
З – СТЪЛБА 
Дървена еднораменна стръмна стълба, с парапет от плътни дъски, вертикално поставени. 
Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните 
фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася 
противопожарна защита. 
И – ПАРАПЕТ 
Плътен, вертикално поставени широки дъски, Н=1,20 м от ниво под наос, монтиран между 
колоните, оптически отделящ пространството на притвора от наоса. Сравнително добро 
състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по 
съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася 
противопожарна защита. 
Данни за полихромия – след почистване, от художник-реставратор 
К – КОЛОНИ 
Оригинални дървени с декоративно оформени капителчета – подпиращи емпорията, добро 
състояние, почистват се и се консервират. 
Сложно профилирани дървени възглавници, изписани с растителен орнамент, над тях 
обмазан профилиран корниз, с челна дъска, оформяща края на емпорията – добро 
състояние, укрепват се и се консервират по художествен проект. 
 

АПСИДА 
А – ПОД 
Настилка каменни плочи, местен камък – късен ремонт. Пренастилането е извършено без 
оформяне на фугите. Наложително е фугиране по съществуващ образец. 
Б – СТЕНИ 
Каменна зидария, местен камък ¼ сфера, измазани двустранно – външно и вътрешно.  
Външната мазилка е без органичен пълнител, сравнително твърда – изчукват се обрушвания, 
до оригинален пласт, който се реконструира по преценка на художник-реставратор. 
Обрушените фрагменти на вътрешната мазилка се укрепват, също по указания на художник-
реставратор. 
Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента. 
Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект. 
Над пода, до ниво прозорец – следи от влага, в следствие на теч от дворна чешма. 
Наложителен сондаж за установяване на ниво влага и външно обработване зида, чрез 
нагнетяване пластификатор, образуващ хоризонтална бариера срещу капилярна влага. 
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Главен проектант: 

Проектант: 

Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова 

Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Проект напречен разрез А-А 
Мащаб М 1 : 100 

Н – ПОКРИВ 
Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода 
от разтвор и разпрашености до здрава каменна 
структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху покривен 
пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта 
хидроизолация, скара от летви, накована върху 
дървена конструкция по модул керемида, дървена 
конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, 
замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне 
пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, 
укрепващ, запълващ порите и пукнатините в 
дълбочина пластификатор – пароизолация, върху 
почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от 
напластявания с консолидирана фуга на 50 см от 
ключа. 
Ц – ПУКНАТИНА 
Надлъжно, през целия свод – 50 см северно от ключа 
и преминаваща вертикално по източния и западния 
зид. След разкриване на свода се почиства в 
дълбочина деструктиращата свода фуга, 
хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор 
с фибри. 
О – КОРНИЗ 
Каменен профилиран мек камък бигор, силно 
обрушено допълнително обмазване. 
Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства 
се камъкът от разпрашености и се възстановяват 
обрушеностите по рецептура. 

П – КАМЕННИ АРКИ 
Подсводни – 4 бр., мек бигор, обмазани с варова мазилка, 
изписана с растителни орнаменти, силно обрушена, на места 
– до камък. Реставрира се по художествен проект. 
Дървени обтегачи – 4 бр., не добро конструктивно 
състояние, от деструкцията на свода са изтеглени частично 
от леглата си. Укрепват се с дублиращи метални обтегачи, 
монтирани дискретно. 
Г – ПРОЗОРЦИ 
Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, 
наложително е изкърпване и прогонване. 
Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни 
фрагменти, реставрират се по указания на художник-
реставратор. 

Д – ВРАТИ 
Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, 
оформящи декоративни табли. Южната врата е реконструирана 
по образец, а западната е силно деформирана – наложително е 
реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с 
оригинални сюрмета. 
Е – ИКОНОСТАС 
Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса 
– запазен оригинал. Реставрация и укрепване – по художествен 
проект. 
Ф – ЗЪБОРЕЗ 
Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по 
наклона в източния и западния край на покрива, чрез 
застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – 
характерен за средногорието декоративен елемент, 
изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза 
                  източна и западна фасада. 
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К 

Н – ПОКРИВ 
Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода 
от разтвор и разпрашености до здрава каменна 
структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху покривен 
пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта 
хидроизолация, скара от летви, накована върху 
дървена конструкция по модул керемида, дървена 
конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, 
замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне 
пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, 
укрепващ, запълващ порите и пукнатините в 
дълбочина пластификатор – пароизолация, върху 
почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от 
напластявания с консолидирана фуга на 50 см от 
ключа. 
Ц – ПУКНАТИНА 
Надлъжно, през целия свод – 50 см северно от ключа 
и преминаваща вертикално по източния и западния 
зид. След разкриване на свода се почиства в 
дълбочина деструктиращата свода фуга, 
хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор 
с фибри. 
О – КОРНИЗ 
Каменен профилиран мек камък бигор, силно 
обрушено допълнително обмазване. 
Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се 
камъкът от разпрашености и се възстановяват 
обрушеностите по рецептура. 
П – КАМЕННИ АРКИ 
Подсводни – 4 бр., мек бигор, обмазани с варова 
мазилка, изписана с растителни орнаменти, силно 
обрушена, на места – до камък. Реставрира се по 
художествен проект. 
Дървени обтегачи – 4 бр., не добро конструктивно 
състояние, от деструкцията на свода са изтеглени 
частично от леглата си. Укрепват се с дублиращи 
метални обтегачи, монтирани дискретно. 

 Ф – ЗЪБОРЕЗ 
Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в 
източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с 
разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието 
декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над 
корниза източна и западна фасада. 
 Г – ПРОЗОРЦИ 
Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е 
изкърпване и прогонване. 
Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, 
реставрират се по указания на художник-реставратор. 
Д – ВРАТИ 
Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи 
декоративни табли. Южната врата е реконструирана по образец, а 
западната е силно деформирана – наложително е реконструирането ѝ. 
Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета. 
Е – ИКОНОСТАС 
Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса – запазен 
оригинал. Реставрация и укрепване – по художествен проект. 
Ж – ТАВАН 
Дъсчен, оригинален, тип асма. Сравнително добро състояние, почиства 
се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по 
съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се 
нанася противопожарна защита. 

З – СТЪЛБА 
Дървена еднораменна стръмна стълба, с парапет от плътни дъски, 
вертикално поставени. Сравнително добро състояние, почиства се от 
напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ 
образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася 
противопожарна защита. 
К – КОЛОНИ 
Оригинални дървени с декоративно оформени капителчета – 
подпиращи емпорията, добро състояние, почистват се и се консервират. 
Сложно профилирани дървени възглавници, изписани с растителен 
орнамент, над тях обмазан профилиран корниз, с челна дъска, 
оформяща края на емпорията – добро състояние, укрепват се и се 
консервират по художествен проект. 
Л – ПОД 
Оригинални широки дъски върху дървена подова конструкция. 
Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват 
се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се 
срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита. 
М – ПАРАПЕТ 
Плътен таблен парапет – декоративно оформен, полихромия с 
декоративни елементи в лицето на таблите към наоса. 
Липсват части от дървената решетка над парапета. 
Реконструкция и реставрацията на елементите по художествен проект. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийска Митрополия, Българска Православна Църква 

ЧАСТ: Архитектура ФАЗА: Технически проект 

ЧЕРТЕЖ: Проект южна фасада Мащаб М 1: 100 Лист 4 / 8 

Главен проектант: 

Проектант: 

Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова 

Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Проект южна фасада 
Мащаб М 1 : 100 

Н – ПОКРИВ 
Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до 
здрава каменна структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, 
накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, 
столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне 
пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и 
пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 
см от ключа. 
О – КОРНИЗ 
Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване. 
Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се 
възстановяват обрушеностите по рецептура. 
Р – МАЗИЛКА 
Фасадна мазилка – многопластова, последен пласт при сондажно изчукване, оцветена и 
декорирана. Реконструкция по художествен проект. 
Ф – ЗЪБОРЕЗ 
Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и 
западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – 
характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща 
функция над корниза източна и западна фасада. 
 Г – ПРОЗОРЦИ 
Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и 
прогонване. 
Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по 
указания на художник-реставратор. 
Д – ВРАТИ 
Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. 
Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – 
наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални 
сюрмета. 
Т – ЪГЛИ 
Декоративно скосяване на каменния зид над цокъл с пластично оформена връзка към 
запазения ръб на фасадната стена. Материалът се установява след сондаж и се 
предвижда подходяща обработка. 
У – ЪГЛИ ПОД КОРНИЗ 
Декоративно оформяне ъглите под корниза – щукатура, повтаряща по стената линията 
на корниза. Материалът се установява след сондаж, снема се шаблон и се предвижда 
подходяща обработка. 

Фото-детайл орнаментирани каменни рамки 
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Главен проектант: 

Проектант: 

Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова 

Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Проект северна фасада 
Мащаб М 1 : 100 

Н – ПОКРИВ 
Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от 
разтвор и разпрашености до здрава каменна структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, 
скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул 
керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи 
наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична 
хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите 
и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху 
почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с 
консолидирана фуга на 50 см от ключа. 
О – КОРНИЗ 
Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено 
допълнително обмазване. 
Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от 
разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура. 
Р – МАЗИЛКА 
Фасадна мазилка – многопластова, последен пласт при сондажно 
изчукване, оцветена и декорирана. Реконструкция по художествен 
проект. 
Ф – ЗЪБОРЕЗ 
Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона 
в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с 
разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието 
декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция 
над корниза източна и западна фасада. 

 Г – ПРОЗОРЦИ 
Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, 
наложително е изкърпване и прогонване. 
Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, 
реставрират се по указания на художник-реставратор. 
Т – ЪГЛИ 
Декоративно скосяване на каменния зид над цокъл с пластично 
оформена връзка към запазения ръб на фасадната стена. 
Материалът се установява след сондаж и се предвижда 
подходяща обработка. 
У – ЪГЛИ ПОД КОРНИЗ 
Декоративно оформяне ъглите под корниза – щукатура, 
повтаряща по стената линията на корниза. Материалът се 
установява след сондаж, снема се шаблон и се предвижда 
подходяща обработка. 
С – ПУНКТ СОНДАЖ 
Направен от инженер-конструктор с цел определяне вида и 
здравината на градежа. Разчитат се пластовете мазилка, вида на 
каменната зидария – местен камък, без данни за оформяне на 
видима фасадна плоскост. 
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Главен проектант: 

Проектант: 

Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова 

Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Проект източна фасада 
Мащаб М 1 : 100 

Н – ПОКРИВ 
Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и 
разпрашености до здрава каменна структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от 
летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена 
конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в 
хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след 
хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина 
пластификатор – пароизолация, върху почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с 
консолидирана фуга на 50 см от ключа. 
О – КОРНИЗ 
Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително 
обмазване. 
Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от 
разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура. 

Ф – ЗЪБОРЕЗ 
Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в 
източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор 
едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен 
елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза източна 
и западна фасада. 
Ц1 – ПУКНАТИНА 
Преминаваща вертикално по източния и западния зид в северния и южния 
край. Под корниза пукнатината е по-разтворена, в средата е с по-малка 
ширина, но достига терена. След разкриване се почиства в дълбочина 
деструктиращата  фуга, хидрофобизира се и се консолидира с 
пластификатор с фибри. 
Ч – ОТВОР НА ПРАВ УЧАСТЪК ФАСАДНА ПЛОСКОСТ 
Елипсовиден отвор над покрив апсида, обрамчен с каменна рамка, 
профилирано обкантена. Рамката се почиства, укрепва и импрегнира. В 
отвора е монтирана проста желязна решетка. 
Ш – ДЕКОРАТИВНИ ПАНА 
Апликирани в стената декоративни каменни плочи, обработени с изпъкнал 
релеф. Почистват се, укрепват се и се импрегнират. 
Щ – ПРОЗОРЕЦ 
Правоъгълен еднокатен прозорец при апсида, защитен от декоративна 
желязна рамка, обрамчен с каменна рамка, профилирано обкантване. 
Почиствт се, укрепва се и се импрегнира. 
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Главен проектант: 

Проектант: 
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Консултант по чл. 165 от ЗКН: 

Фрагмент западна фасада 
 

 
ПОКРИВ 

 

ПУНКТ 
СОНДАЖ 

Демонтиране бетонови керемиди и почистване 
свода от разтвор и разпрашености до здрава 
каменна структура. 
Покриване с едноолучни керемиди върху 
покривен пакет. 
Покривен пакет – едноолучни керемиди, два 
пласта хидроизолация, скара от летви, накована 
върху дървена конструкция по модул 
керемида, дървена конструкция, столица и 
ребра, оформящи наклона, замонолитени в 
хоросанов пълнеж, нанасяне пластична 
хидроизолация, след хидрофобизиращ, 
укрепващ, запълващ порите и пукнатините в 
дълбочина пластификатор – пароизолация, 
върху почистения свод. 
Каменен свод – мек камък бигор, почистен от 
напластявания с консолидирана фуга на 50 см 
от ключа. 

Направен от инженер-
конструктор с цел определяне 
вида и здравината на градежа. 
Разчитат се пластовете мазилка, 
вида на каменната зидария – 
местен камък, без данни за 
оформяне на видима фасадна 
плоскост. 

Х – НИША 
Леко вдлъбната патронна ниша, мазилка – щукатурно 
оформяне, силно обрушена. Изчуква се съществуващата 
мазилка и се възстановява вида на нишата по аналогия и 
художествен проект. 

Ц1 – ПУКНАТИНА 
Преминаваща вертикално по 
източния и западния зид в 
северния и южния край. Под 
корниза пукнатината е по-
разтворена, в средата е с по-
малка ширина, но достига 
терена. След разкриване се 
почиства в дълбочина 
деструктиращата  фуга, 
хидрофобизира се и се 
консолидира с пластификатор с 
фибри. 

http://petkovstudio.com/


ЦЪРКВА „СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ“ 
С. ГОЛЯМА РАКОВИЦА, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

Благой Петков 
petkovstudio.com 

ОБЕКТ: 
Основен ремонт, укрепване и реставрация на църква „Св. Николай 
Мирликийски“, с. Голяма Раковица, Община Елин Пелин 
Проект на наредба по мярка 322 (ПРСС) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийска Митрополия, Българска Православна Църква 

ЧАСТ: Архитектура ФАЗА: Технически проект 

ЧЕРТЕЖ: Проект цветово решение Мащаб М 1: 100 Лист 8 / 8 
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Проектант: 
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Проект цветово решение – южна фасада 
по данни от място след художествен сондаж 
Мащаб М 1 : 100 

Фото-детайл 
южна фасада 

Фото-детайл 
южна фасада 
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А

А

Б

Б

НАОС

А – Под

Оригинална настилка каменни плочи на широка фуга – местен камък. Пред солея, на половината площ на наоса, върху оригиналната каменна настилка са монтирани пласт топлоизолация и дюшеме – широки дъски, по образец от емпорията – запазва се и допълнително се обработва повърхността, защита от дървояд и импрегниране.

Солей – настилка в добро състояние, почистват се и се импрегнират  каменните прагове.

Настилка каменни плочи – почиства се повърхността от напластявания и фугите в дълбочина, префугира се по съществуващ образец, разтвор с пластификатор и се импрегнира цялата плоскост.

Праг – оформящ стъпало при влизане, каменни плочи както общата настилка. Почиства се от напластявания, възстановяват се обрушености, фугира се и се импрегнира.

Б – Стени

Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно. Във връзка с направените частични сондажи:

1. Външната мазилка е без органичен пълнител, сравнително твърда – изчукват се обрушвания, до оригинален пласт, който се реконструира по преценка на художник-реставратор; Вътрешната мазилка се изчуква и укрепва, също по указания на художник-реставратор;

2. Няма данни за наличието на по-ранни стенописи;

3. Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента.

Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект.

В – Таван

Масивен каменен свод, мек камък – бигор (конструктивни сондажи на място).

Сводът е измазан и медальонно изписан. Дълбоката пукнатина на свода е обрушила мазилката, реконструкция по указания на художник-реставратор.

Подсводни каменни арки – 4 броя, измазани, изписани с растителни орнаменти, фрагменти със силно обрушване, реконструкция по указания на художник-реставратор.

Г – Прозорци

Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и прогонване.

Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на художник-реставратор.

Д – Врати

Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета.

Е – Иконостас

Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса – запазен оригинал. Реставрация и укрепване – по художествен проект.



ЕМПОРИЯ

Л – Под

Оригинални широки дъски върху дървена подова конструкция. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

Б – Стени

Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно.

Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента.

Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект.

Налице са дълбоки пукнатини в центъра и в края на западна стена – деструктиращи градежа. Наложително укрепване с пластификатор без цимент.

М – Парапет

Плътен таблен парапет – декоративно оформен, полихромия с декоративни елементи в лицето на таблите към наоса.

Липсват части от дървената решетка над парапета.

Реконструкция и реставрацията на елементите по художествен проект.



ПРИТВОР

А – Под

Оригинална настилка каменни плочи – както наос. На места деформирана настилка, обрушени каменни плочи и паднали фуги.

Прагът и деформираните участъци се възстановяват по образец.

Б – Стени

Каменна зидария, местен камък, измазани двустранно – външно и вътрешно.

Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента.

Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект.

Ж – Таван

Дъсчен, оригинален, тип асма. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

З – Стълба

Дървена еднораменна стръмна стълба, с парапет от плътни дъски, вертикално поставени. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

И – Парапет

Плътен, вертикално поставени широки дъски, Н=1,20 м от ниво под наос, монтиран между колоните, оптически отделящ пространството на притвора от наоса. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

Данни за полихромия – след почистване, от художник-реставратор

К – Колони

Оригинални дървени с декоративно оформени капителчета – подпиращи емпорията, добро състояние, почистват се и се консервират.

Сложно профилирани дървени възглавници, изписани с растителен орнамент, над тях обмазан профилиран корниз, с челна дъска, оформяща края на емпорията – добро състояние, укрепват се и се консервират по художествен проект.



АПСИДА

А – Под

Настилка каменни плочи, местен камък – късен ремонт. Пренастилането е извършено без оформяне на фугите. Наложително е фугиране по съществуващ образец.

Б – Стени

Каменна зидария, местен камък ¼ сфера, измазани двустранно – външно и вътрешно. 

Външната мазилка е без органичен пълнител, сравнително твърда – изчукват се обрушвания, до оригинален пласт, който се реконструира по преценка на художник-реставратор.

Обрушените фрагменти на вътрешната мазилка се укрепват, също по указания на художник-реставратор.

Съществуващите стенописи са изпълнени в темперна техника – лошо състояние в момента.

Реставрацията на стенописите е описана в художествен проект.

Над пода, до ниво прозорец – следи от влага, в следствие на теч от дворна чешма. Наложителен сондаж за установяване на ниво влага и външно обработване зида, чрез нагнетяване пластификатор, образуващ хоризонтална бариера срещу капилярна влага.

К







1



ЦЪРКВА „СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ“

С. ГОЛЯМА РАКОВИЦА, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

		Благой Петков
petkovstudio.com				

		ОБЕКТ:
Основен ремонт, укрепване и реставрация на църква „Св. Николай Мирликийски“, с. Голяма Раковица, Община Елин Пелин
Проект на наредба по мярка 322 (ПРСС)				

		ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийска Митрополия, Българска Православна Църква				

		ЧАСТ: Архитектура		ФАЗА: Технически проект		

		ЧЕРТЕЖ: Проект напречен разрез		Мащаб М 1: 100		Лист 2 / 8

		Главен проектант:				

		Проектант:				

		Арх. проучване и заснемане: Маргарита Даскалова				

		Консултант по чл. 165 от ЗКН:				



Проект напречен разрез А-А

Мащаб М 1 : 100





Н – Покрив

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

Ц – Пукнатина

Надлъжно, през целия свод – 50 см северно от ключа и преминаваща вертикално по източния и западния зид. След разкриване на свода се почиства в дълбочина деструктиращата свода фуга, хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор с фибри.

О – Корниз

Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване.

Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура.

П – Каменни арки

Подсводни – 4 бр., мек бигор, обмазани с варова мазилка, изписана с растителни орнаменти, силно обрушена, на места – до камък. Реставрира се по художествен проект.

Дървени обтегачи – 4 бр., не добро конструктивно състояние, от деструкцията на свода са изтеглени частично от леглата си. Укрепват се с дублиращи метални обтегачи, монтирани дискретно.

Г – Прозорци

Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и прогонване.

Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на художник-реставратор.

Д – Врати

Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета.

Е – Иконостас

Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса – запазен оригинал. Реставрация и укрепване – по художествен проект.

Ф – Зъборез

Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза 	                 източна и западна фасада.
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К

Н – Покрив

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

Ц – Пукнатина

Надлъжно, през целия свод – 50 см северно от ключа и преминаваща вертикално по източния и западния зид. След разкриване на свода се почиства в дълбочина деструктиращата свода фуга, хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор с фибри.

О – Корниз

Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване.

Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура.

П – Каменни арки

Подсводни – 4 бр., мек бигор, обмазани с варова мазилка, изписана с растителни орнаменти, силно обрушена, на места – до камък. Реставрира се по художествен проект.

Дървени обтегачи – 4 бр., не добро конструктивно състояние, от деструкцията на свода са изтеглени частично от леглата си. Укрепват се с дублиращи метални обтегачи, монтирани дискретно.

 Ф – Зъборез

Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза източна и западна фасада.

 Г – Прозорци

Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и прогонване.

Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на художник-реставратор.

Д – Врати

Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета.

Е – Иконостас

Дървена конструкция – гръб в лошо състояние, лице към наоса – запазен оригинал. Реставрация и укрепване – по художествен проект.

Ж – Таван

Дъсчен, оригинален, тип асма. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

З – Стълба

Дървена еднораменна стръмна стълба, с парапет от плътни дъски, вертикално поставени. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

К – Колони

Оригинални дървени с декоративно оформени капителчета – подпиращи емпорията, добро състояние, почистват се и се консервират.

Сложно профилирани дървени възглавници, изписани с растителен орнамент, над тях обмазан профилиран корниз, с челна дъска, оформяща края на емпорията – добро състояние, укрепват се и се консервират по художествен проект.

Л – Под

Оригинални широки дъски върху дървена подова конструкция. Сравнително добро състояние, почиства се от напластявания, изкърпват се деформираните фрагменти по съществуващ образец. Обмазва се срещу дървояди, импрегнира се и се нанася противопожарна защита.

М – Парапет

Плътен таблен парапет – декоративно оформен, полихромия с декоративни елементи в лицето на таблите към наоса.

Липсват части от дървената решетка над парапета.

Реконструкция и реставрацията на елементите по художествен проект.
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Н – Покрив

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

О – Корниз

Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване.

Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура.

Р – Мазилка

Фасадна мазилка – многопластова, последен пласт при сондажно изчукване, оцветена и декорирана. Реконструкция по художествен проект.

Ф – Зъборез

Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза източна и западна фасада.

 Г – Прозорци

Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и прогонване.

Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на художник-реставратор.

Д – Врати

Оригинални, ковани, с апликирани резбовани елементи, оформящи декоративни табли. Южната врата е реконструирана по образец, а западната е силно деформирана – наложително е реконструирането ѝ. Двете врати се затварят отвътре с оригинални сюрмета.

Т – Ъгли

Декоративно скосяване на каменния зид над цокъл с пластично оформена връзка към запазения ръб на фасадната стена. Материалът се установява след сондаж и се предвижда подходяща обработка.

У – Ъгли под корниз

Декоративно оформяне ъглите под корниза – щукатура, повтаряща по стената линията на корниза. Материалът се установява след сондаж, снема се шаблон и се предвижда подходяща обработка.

Фото-детайл орнаментирани каменни рамки
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Н – Покрив

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от

разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

О – Корниз

Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване.

Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура.

Р – Мазилка

Фасадна мазилка – многопластова, последен пласт при сондажно изчукване, оцветена и декорирана. Реконструкция по художествен проект.

Ф – Зъборез

Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза източна и западна фасада.

 Г – Прозорци

Дървени еднокатни – в сравнително добро състояние, наложително е изкърпване и прогонване.

Дълбока прозоречна ниша към наоса – стенописни фрагменти, реставрират се по указания на художник-реставратор.

Т – Ъгли

Декоративно скосяване на каменния зид над цокъл с пластично оформена връзка към запазения ръб на фасадната стена. Материалът се установява след сондаж и се предвижда подходяща обработка.

У – Ъгли под корниз

Декоративно оформяне ъглите под корниза – щукатура, повтаряща по стената линията на корниза. Материалът се установява след сондаж, снема се шаблон и се предвижда подходяща обработка.

С – Пункт сондаж

Направен от инженер-конструктор с цел определяне вида и здравината на градежа. Разчитат се пластовете мазилка, вида на каменната зидария – местен камък, без данни за оформяне на видима фасадна плоскост.
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Проект източна фасада

Мащаб М 1 : 100



Н – Покрив

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

О – Корниз

Каменен профилиран мек камък бигор, силно обрушено допълнително обмазване.

Изчуква се мазилката до здрава структура, почиства се камъкът от разпрашености и се възстановяват обрушеностите по рецептура.

Ф – Зъборез

Декоративен, водоразделящ покривен детайл, монтиран по наклона в източния и западния край на покрива, чрез застъпване залепени с разтвор едноолучни керемиди – характерен за средногорието декоративен елемент, изпълняващ важна водоотвеждаща функция над корниза източна и западна фасада.

Ц1 – Пукнатина

Преминаваща вертикално по източния и западния зид в северния и южния край. Под корниза пукнатината е по-разтворена, в средата е с по-малка ширина, но достига терена. След разкриване се почиства в дълбочина деструктиращата  фуга, хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор с фибри.

Ч – Отвор на прав участък фасадна плоскост

Елипсовиден отвор над покрив апсида, обрамчен с каменна рамка, профилирано обкантена. Рамката се почиства, укрепва и импрегнира. В отвора е монтирана проста желязна решетка.

Ш – Декоративни пана

Апликирани в стената декоративни каменни плочи, обработени с изпъкнал релеф. Почистват се, укрепват се и се импрегнират.

Щ – Прозорец

Правоъгълен еднокатен прозорец при апсида, защитен от декоративна желязна рамка, обрамчен с каменна рамка, профилирано обкантване. Почиствт се, укрепва се и се импрегнира.
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Фрагмент западна фасада























Покрив



Пункт сондаж

Демонтиране бетонови керемиди и почистване свода от разтвор и разпрашености до здрава каменна структура.

Покриване с едноолучни керемиди върху покривен пакет.

Покривен пакет – едноолучни керемиди, два пласта хидроизолация, скара от летви, накована върху дървена конструкция по модул керемида, дървена конструкция, столица и ребра, оформящи наклона, замонолитени в хоросанов пълнеж, нанасяне пластична хидроизолация, след хидрофобизиращ, укрепващ, запълващ порите и пукнатините в дълбочина пластификатор – пароизолация, върху почистения свод.

Каменен свод – мек камък бигор, почистен от напластявания с консолидирана фуга на 50 см от ключа.

Направен от инженер-конструктор с цел определяне вида и здравината на градежа. Разчитат се пластовете мазилка, вида на каменната зидария – местен камък, без данни за оформяне на видима фасадна плоскост.

Х – Ниша

Леко вдлъбната патронна ниша, мазилка – щукатурно оформяне, силно обрушена. Изчуква се съществуващата мазилка и се възстановява вида на нишата по аналогия и художествен проект.

Ц1 – Пукнатина

Преминаваща вертикално по източния и западния зид в северния и южния край. Под корниза пукнатината е по-разтворена, в средата е с по-малка ширина, но достига терена. След разкриване се почиства в дълбочина деструктиращата  фуга, хидрофобизира се и се консолидира с пластификатор с фибри.
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Проект цветово решение – южна фасада

по данни от място след художествен сондаж

Мащаб М 1 : 100





Фото-детайл

южна фасада

Фото-детайл

южна фасада
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