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Приложение към чл. 8 

  
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 

  
 
 
 
 
 

рег. № ................... от ................... г. 
 

на строеж: “Саниране и енергоспестяване на съществуваща шест етажна 

многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-6623, кв. 75, обособена 

позиция №4 от НПЕЕ на МЖС за Община Велинград“ 

находящ се във: УПИ IX-6623, кв. 75 по план на гр. Велинград, община Велинград,  
адм. адрес ул. „Петър Берон“ № 57 
 

(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот) 
  
  

Рег. № ........... 
Част А "Основни характеристики на строежа" 

  
Раздел I "Идентификационни данни и параметри" 

  
1.1. Вид на строежа: сграда /саниране и енергоспестяване/ 

(сграда или строително съоръжение) 
1.2. Предназначение на строежа: жилищна 
1.3. Категория на строежа: четвърта  
1.4. Идентификатор на строежа:  
№ на кадастрален район:  
№ на поземлен имот:  
№ на сграда:  
строително съоръжение: .................................................................................................................................... 
Когато липсва кадастрална карта:  
планоснимачен УПИ IХ- 6623 
местност: по плана на гр. Велинград 
квартал: 75 
1.5. Адрес:  
Община Велинград, Област Пазарджик 

(област, община, населено място) 
     ул. „Петър Берон“ № 57 

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход) 
1.6. Година на построяване: 1981 - 1983г. 
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1.7. Вид собственост: теренът е общински, жилищната сграда е частна 
(държавна, общинска, частна, друга) 
1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.  
1.8.1. Вид на промените:  
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна 

на предназначението) 
1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ:  

1.8.2.1. Вид на промените:  
(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 

6 ЗУТ) 
1.9. Опис на наличните документи: 
1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД на 11.04.2016г.  
1.9.2. Разрешение за строеж  № 56/11.04.2016г., издадено от Гл.архитект на Община 

Велинград, заверено че е влязло в сила от органа, който го е издал  
 
1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на 

.................................няма...................................................... г. 
от ............................няма..........................................................., вписана с/на 

.............................................................. г. 
1.9.4. Екзекутивна документация  
1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на 10.11.2016г. 
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от 11.11.2016г. 

съставен от “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 175229925, адрес на управление: 

гр. София, жк. Младост 2, бл.208, вх.2, ап.33, притежаващо Удостоверение за 

консултант No РК 0003  от 01.02.2013г. издадено от МРРБ, представлявано от 

управителя Петър Атанасов Петров 
 
1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № 

................................................................................ от 

...................................................................................................... г.,  
издадено от ................................................................................................................. ................... 
1.9.8. Удостоверение за търпимост № ..................... от 

....................................................................................................................................г.,  
издадено от .................................................................................................................................... 
1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на  
строежа: .................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................................... 
  
  

Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели" 
2.1. За сгради: 
2.1.1. Площи: застроена площ  

Технически показатели: 
Вход А 

• сутерен – избени помещения към всеки апартамент и общи помещения 
• шест еднотипни жилищни етажа -  стълбище и по четири апартамента на етаж 
Вход Б  
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o сутерен – избени помещения към всеки апартамент и общи помещения 

o шест еднотипни жилищни етажа -  стълбище и по три апартамента на етаж 

Сградата е изпълнена по номенклатура Бс – V – VIII 1- 68 – Пд – конструктивна система от 

сглобяеми панелни стени и подови елементи. Фасадните стени са изпълнени от 26 см. 

аглопоритбетон. 

2.1.2. Обеми: застроен обем ........... м3 , полезен обем ...............куб.м. 
2.1.3. Височина  

 
2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: съществуващи  
 

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за 

безопасност и др.) 
2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:  
2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) 
2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) 
2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, 

налягане, напрежение, мощност и др.) 
2.2.4. Сервитути .................................................................................. 
2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от  
вида и предназначението на строежа ............................................... 
2.3.1. ..................................................................................................... 
2.3.2. ..................................................................................................... 
  

Раздел III "Основни технически характеристики" 
  
3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите – описание на строежа 
Изпълнени са следните енергоспестяващи мерки и съпътстващте ги СМР: 

Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на външни стени. 
 Топлинно изолиране на външните стени с 100 mm топлоизолационен материал – ЕPS–F 

(експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/m.0K, положен 

от външната страна на стените. 
 Топлинно изолиране на външните стени с 50 mm топлоизолационен материал – ЕPS–F 

(експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/m.0K, положен 

от външната страна - надграждане върху стени с положена топлоизолация. 
 Топлинно изолиране на външните стени - цокъл, с 10 cm топлоизолационен материал – XPS, с 

коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/m.0K, положен от външната страна по цокъл. 
 Топлинно изолиране на външните стени на остъклени балкони, с 2 х 3 cm топлоизолационен 

материал – XPS, с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/m.0K, положен от външната 

и вътрешната страна на бетоновия парапет. 
Мярка за енергоспестяване В2: Топлинно изоплиране на под.   

 Топлинно изолиране на пода с 100 mm топлоизолационен материал ЕPS-F (експандиран 

пенополистирол), с коефициент на топлопроводност на материала λ = 0,035 W/m.0K. 

Топлоизолационният материал ще бъде положен по еркерни части и под граничещ с външен 

въздух на остъклени тераси. 
 Топлинно изолиране на пода над неотопляем сутерен с 50 mm топлоизолационен материал 
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XPS (пенополистирол), с коефициент на топлопроводност на материала λ = 0,035 W/m.0K. 

Топлоизолационният материал ще бъде положен под стоманобетоновата плоча. 
Мярка за енергоспестяване В3: Подмяна на дограма. 

 Демонтаж на съществуващите дървени слепени или двукатни прозорци и външни балконски 

врати, единично остъкление с дървена или метална рамка, доставка и монтаж на нови с PVC 

петкамерен профил, двоен стъклопакет (бяло + нискоемисионно стъкло) с обобщен 

коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw = 1,40 W/m.0K 
 Демонтаж на съществуващи външни входни врати, доставка и монтаж на нови Алуминиева 

дограма с прекъснат топлинен мост, двоен стъклопакет, 50% плътни с коефициент на 

топлопреминаване на сглобения образец Uw = 1,70 W/m.0K 
Мярка за енергоспестяване В4: Топлинно изолиране на покрив. 

 Топлинно изолиране на 492,00 m2 покрив с 100 mm топлоизолационен материал ХPS 

(екструдиран пенополистирол) с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/m.0K, 

положен върху покривната конструкция. 
 Топлинно изолиране на 5,6 m2 покрив на остъклена тераса на 6-ти етаж с помощта 

на самоносещ покривен  пенополиуретанов термопанел. 
 Коефицентите на топлопреминаване на околните ограждения след приложените 

енергоспестяващи мерки виж от т. 7 на настоящата записка. 
СМР по част Електро 

-  демонтаж на съществуващите осветителни тела в стълбищната клетка, сервизните помещения 

към нея и коридора на сутерена и подмяната им с нови с  LED светлоизточник. 

-   демонтаж на ключовете за управление на  осветлението в общите части на  сутерена и подмяна 

с нови. 

-  демонтаж на „Лихт” бутоните за управление на  осветлението в стълбищната клетка и 

монтаж на детектори за движение. 

-  демонтаж на инсталацията захранваща стълбищното осветление и изграждане на нова – 
съгласно нормативната база - с трето жило на захранващата линия.  

-  нова инсталация с трето жило на захранващата линия  - за коридора на сутерена.  

-  оборудване на нов извод в шина общи нужди на съответното електромерно табло ГРТ вх.А и ГРТ 

вх.Б / монтирани в сутерена / за захранване на тази нова инсталация. 

-   демонтаж на съществуващата мълниезащитна инсталация и монтаж на нова мълниезащитна 

мрежа, изпълнена от екструдиран проводник Ф10мм, положен на дистанционни блокчета по 

покрива.  

-  демонтаж на съществуващата домофонно – звънчева инсталация и монтаж на нова. 
3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията  

Жилищната сграда  е построена и въведена в експлоатация в периода 1981-1983 г. Състои се 

от 2 секции /2 входа/ отделени с монтажна фуга м/у тях. Отделните секции са с правоъгални 

форми и еднаква етажност.Сградата се състои от 6 жилищни етажа и полувкопан  

сутерен.Конструктивната схемa на двете секции е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена 

на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени- панели). Характерната за  

периода 1972-1992 г за тази част от страната е  строителна система от номенклатура  тип Бс - 
V- VIII - 69 - Сф с надлъжно междуосие 3,60 м  и напречно междуосие 2х5,10 м и по 
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голями.Характерна за сгради  с височина до 7-8 етажа. 

 
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа 

Относно сеизмичната устойчивост на сградата, същата се състои от 2 секции /2 входа/ с 

по шест етажа. Различните тела са отделени с фуги и в сеизмично отношение действат 

самостоятелно.  

Усилията от сеизмични въздействия се поемат от вертикални противоземетръсни връзки-
дюбели и армировка от стомана клас А-I и А-III.  

Енергоспестяващите мерки не оказват намеса в носещата конструкция на сградата като 

цяло. Видимо няма деформации и повреди по носещата конструкция, които да застрашават 

сигурността и. 
Описаните СМР не променят категорията на сградата по степен на значимост съгласно ЗУТ и 

не се понижава съществуващата осигуреност на сградата по отношение на вертикални и 

сеизмични въздействия. 
Оценката за сеизмична осигуреност на сградата е положителна.. 
Настоящият ремонт не противоречи на действащите към момента нормативни документи: 
 

 НАРЕДБА №3 от 21 юли 2004 година – OСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА СТРОЕЖИТЕ И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ТЯХ. 

 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

– 1988г. 

 НАРЕДБА №2  ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ 

РАЙОНИ– 2007г. 

 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ – 1997г.  

 
еталонна нормативна стойност ......................................................... 
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 
стойност за конкретния строеж – пожарообезопасен на основание описаните мероприятия в 

част”Пожарна безопасност”: 
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАПНА БЕЗОПАСНОСТ  
Клас на функционална пожарна опасност 
Съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и табл.№1 от Наредбата,  строежа включващ входове А и Б се 

класифицира както следва: 
-жилищна част са от клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.3; 
-подземен етаж- мазета е от клас Ф5 и под клас Ф5.2. 
Степен на огнеустойчивост 
Съгласно изискванията на чл.12,ал.1 и табл.№3 от Наредбата, сградата е определена от ІІ- ра 

степен на огнеустойчивост.  
Категория на пожарна опасност 
Съгласно изискванията на чл.405, ал.2  от Наредбата,строежът е приравнен като категория по 

пожарна опасност Ф5В, относно разстоянията до съседни сгради. Тези изисквания са спазени. 
На продукти за покрития на вътрешните повърхности 
Съгласно изискванията на чл.14,ал.11 и табл.№ 7 от Наредбата минималния клас по реакция на огън 
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на продукти за покрития на вътрешните повърхности са: 
- Стени и тавани - D-s2 
 -Подове -        A2fl 
На практика за сградата са предвидени: 
Стените са 25 см тухлена зидария с гипсова мазилка и латекс. 
Подовата настилка е от теракотни плочи и гранитогрес в общите площи, което приравнява 

вътрешните покрития от клас на реакция на огън на строителните продукти от А1 
На продукти за топлоизолации на външни повърхности 
Съгласно изискванията на чл.14,ал.12 и табл.№ 7.2 от Наредбата  за външна топлоизолация за ІІ та 

степен на огнеустойчивост, класа на топлоизолоцията е С и на външния повърхностен слой А2.  
В случая следва да се  предвиди топлоизолационни пояси с клас на реакция на огън не по-нисък от А2, 

съгласно приложената схема. 
Пожарни сектори 
-застроена площ на етаж за входове А и Б е около 292.00м2 всеки. 
Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност 
Съгласно изискванията на чл.27 от Наредбата пътищата за пожарогасителна и аварийно 

спасителна дейност да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м. В случая имаме 

съществуващата улична мрежа на гр. Велинград с осигурен на този етап подход към сградата. 
Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности 
Съгласно изискванията на чл.30,ал.1 от Наредбата за сградата не се предвиждат стълби за 

пожарогасителна и аварийно спасителни дейности.  
Евакуационни изходи 
-от полуподземния етаж- мазетата е предвиден изход към стълбищата на двата входа.. с врати. 
-от надземната част на жилищната сграда (двата входа) към едно стълбище.  
Евакуационни пътища 
Евакуационните пътища в отделните зони не превишават заложените изисквания, а именно: 
-полуподземният етаж към краен евакуационен изход не надвишава  20м. от всяка точка на 

помещенията, което е в съответствие с изискванията на чл.44,ал.2 от Наредбата; 
-от жилищата и етажните площадки на двата входа към самостоятелни стълбища, съгласно 

изискванията на чл. 44, ал.3, т.1 а от Наредбата.  
Забележка: Вратите (два броя) на  полуподземния етаж- мазетата към стълбищата не са 

предвидени с огнеустойчивост ЕІ 60, както и тези на междуетажните площадки отделящи 

складовите помещения от обема на стълбището. 
 Време за евакуация 
Съгласно изискванията на чл. 60,ал.1,т.1 нормативното  време за евакуация е  6 минути от 

надземните етажи. 
Отоплителни инсталации 
Отоплителната инсталация е индивидуална за всяко жилище (твърдо, течнно гориво и климатици). 
Електрически инсталации 
Съгласно изискванията на чл.245 от Наредбата сградата е категоризиран от първа група 

„Нормална пожарна опасност“. За полуподземното ниво- мазетата следва да се приравни от 

втора група „Повишена пожарна опасност“   
Клас по пожарна опасност 
Съгласно изискванията на чл.245,ал.2 от Наредбата, електрическите уредби и инсталации са 

предвидени в нормално изпълнение, като са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на 

електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба №4 за проектиране на, изграждане и 

експлоатация на електрическите уредби в сгради. За полуподземното ниво съответно клас П-ІІа. 
Степен на защита на съоръженията 
Нормално изпълнение и ІР20 за подземното ниво. 
 
АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
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Пожарогасителни инсталации 
Съгласно изискванията на чл.13,ал.1 и Приложение №1 от Наредбата- не се изискват проектиране 

на автоматични пожарогасителни инсталации. 
Пожароизвестителни инсталации 
Съгласно изискванията на т. 2,9 от Приложение №1 на Наредбата не се изиска проектиране на 

ПИИ. 
Оповестителна исталация  
Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от Наредбата, няма необходимост от предвиждане на 

инсталация за гласово уведомяване. 
 Димо- и топлоотвеждащи системи  
Не се изисква. 
Външно противопожарно водоснабдяване 
Осигурено е от съществуващия улична  водопроводна мрежа и монтираните  ПХ и са 

оразмерени съгласно изискванията на чл.172, табл.№16 от Наредбата. 
Вътрешно противопожарно водоснабдяване  
Съгласно чл. 193, т.6 от Наредбата за надземната жилищна част с височина до 28м не е 

необходимо вътрешно противопожарно водоснабдяване. 
Съгласно изискванията на чл.207 от Наредбата: 
-в сгради с три и повече етажа и с височина до 28 m (с изключение на сградите от подклас Ф1.4) 

се предвиждат сухотръбия с тръба с диаметър два цола, с изводи със спирателни кранове и 

съединители тип „щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните 

стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи, в непосредствена 

близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „щорц“ за 

захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил. 
Забележка: 

В случая тази система не е в обхвата на санирането на жилищния блок.  
Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари са както следва 
Не се предвиждат. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основание изложеното,проектната разработка съответства на изискванията на Наредба І3- 
1971 от 29.10.2009г. (изменение и допълнение) и може да бъде реализирана в обхвата  на 

предвиденото саниране, изложено в общата част на разработката.  

 
еталонна нормативна стойност ......................................................... 
3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 
3.1.4.1. осветеност  
 
стойност за конкретния строеж  
еталонна нормативна стойност  
3.1.4.2. качество на въздуха 
стойност за конкретния строеж  
еталонна нормативна стойност 
3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони  
стойност за конкретния строеж ........................................................ 
еталонна нормативна стойност ........................................................ 
3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни 

нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др. 
стойност за конкретния строеж 
еталонна нормативна стойност  
3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните 

ограждащи елементи 
стойност за конкретния строеж ........................................................ 
еталонна нормативна стойност ........................................................ 
3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда 
.................................................................................................................................... 
3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1 и 2 ЗУТ към строителните съоръжения 
...................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................................... 
  

Раздел IV "Сертификати" 
  
4.1. Сертификати на строежа 
4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност 
.................................................................................................................................... 

(номер, срок на валидност и др.) 
4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност 

 
(номер, срок на валидност и др.) 

4.1.3. Други сертификати 
.................................................................................................................................... 
4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти 
 
4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти  
4.3.1. Декларации за съответствие на бетон 
 

 
4.3.2. Декларации за съответствие на стомана  
 

 
4.4. Паспорти на техническото оборудване 
4.4.1. Паспорти на машини 
.................................................................................................................................... 
4.5. Други сертификати и документи 
4.5.1. Акт Образец № 12 / Приложение №12  към чл.7, ал.3, т.12 (Образец 12)  - за установяване 

на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 

изискванията на проекта.  
 От  20.05.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд по под, изкърпване на 

мазилка и полагане на универсален грунд – 1 стр.; 
 От 27.05.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за XPS, полагане XPS с дебелина 0,05 m, 

λ=0,035 W/mK на лепило,  по таван сутерен, полагане на стъклофибърна мрежа върху 

топлоизолация, полагане на шпакловка на циментова основа върху топлоизолация и нанасяне на 

латексов грунд върху шпакловка по таван сутерен - 1стр.; 
 От 30.05.2016г. за извършени СМР: Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 75мм по балконски 

парапети на ново остъклени тераси и полагане на дълбокопроникващ грунд по вътрешна страна на 
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остъклени балкони - 1стр.; 
 От 31.05.2016г. за извършени СМР: Mонтаж на стоманени щурцове при врати при стълбищни 

площадки и зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм при оформяне на отвори на врати 

при стълбищни площадки - 1стр.; 
 От 02.06.2016г. за извършени СМР: Полагане на шпакловка по вътрешна страна на остъклени 

балкони и полагане на латексов грунд по вътрешна страна на остъклени балкони – 1стр.; 
 От 03.06.2016г. за извършени СМР: Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати и 

полагане на ръбохранител – 1стр.; 
 От 03.06.2016г. за извършени СМР: Грундиране с дълбокопроникващ грунд  по вътрешни стени и 

тавани и изкърпване на мазилка по вътрешни стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки – 
1стр.; 

 От 09.06.2016г. за извършени СМР: Грундиране с универсален грунд по вътрешни стени и тавани и 

гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки – 1стр.; 
 От 10.06.2016г. за извършени СМР: Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от 

всякакъв вид до 0,20 m и грундиране с латексов грунд около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно 
(общи части) – 1стр.; 

 От 13.06.2016г. за извършени СМР: Полагане на фина гипсова шпакловка по вътрешни стени и 

тавани – стълбище и грундиране с латексов грунд по вътрешни стени и тавани – 1стр.; 
 От 14.06.2016г. за извършени СМР: Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка, 

полагане на стъклофибърна мрежа по комини и полагане на шпакловка по комини – 1стр.; 
 От 22.06.2016г. за извършени СМР: Иззиждане с ITONG на бордове на машинно помещение – 

1стр.; 
 От 27.06.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд по покрив – 1стр.; 
 От 30.06.2016г. за извършени СМР: Шпакловка за подравняване на бетонова основа преди полагане 

на топлоизолация  и полагане на универсален грунд по покрив– 1стр.; 
 От 05.07.2016г. за извършени СМР: Монтаж на пароконтролираща мембрана/изолационно 

алуминиево фолио-пароизолация/ – 1стр.; 
 От 07.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за топлоизолация и полагане XPS с дебелина 

0,10 m и λ=0,035 W/mK, дюбелирана - по покрив (вкл. над асансьорни шахти и козирки на входове) – 
1стр.; 

 От 14.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на армирана циментова замазка върху топлоизолация 

(замазка за наклон 3-12см) и направа на циментови  холкери – 1стр.; 
 От 20.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади – 1стр.; 
 От 21.07.2016г. за извършени СМР: Запълване/измазване с варо-циментов разтвор d=3см - на 

метални парапети от двете страни при тераси и полагане на рабицова мрежа (двойна) по  

ажурна метална част балконски парапет – 1стр.; 
 От 22.07.2016г. за извършени СМР: Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка – 1стр.; 
 От 22.07.2016г. за извършени СМР: Грундиране с битумен грунд за полагане на ХИ и полагне на ХИ 

без посипка – 1стр.; 
 От 22.07.2016г. за извършени СМР Пробиване отвори Ф24 в бетон до 30 см и полагане на РVС 

канали, скрепителни елементи и аксесоари към тях – 1стр.; 
 От 25.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на универсален грунд по фасади – 1стр.; 
 От 25.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд по тераси – 1стр.; 
 От 26.07.2016г. за извършени СМР: Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка по 

еркерни части на балкони и полагане на универсален грунд по еркерни части преди полагане на 

топлоизолация – 1стр.; 
 От 27.07.2016г. за извършени СМР: Изтегляне на кабел СВТ в РVС канал и изтегляне на кабел ТЧП 

4x0.5 мм2 в РVС канали – 1стр.; 
 От 28.07.2016г. за извършени СМР: Отстраняване на напукана / нестабилна мазилка от фуги, 
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почистване и обезпрашаване на фугите, запълване със строителна пяна на зони с фуга ≥ 1-2 см и 

шпакловане фуги с шпакловка за топлоизолация (с фибри) + стъклотекстилна армираща мрежа,  

хидроизолационна асфалтна лента – 1стр.; 
 От 28.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за EPS, полагане на ЕPS с дебелина 0,10 по 

под на остъклени балкони, полагане на EPS - 5 см. по под на неостъклени балкони и полагане на EPS 

- 3 см. по балконски парапети на неостъклени балкони – 1стр.; 
 От 29.07.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за EPS-F,  по външни стени, полагане EPS-F 

с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK,  по външни стени и полагане на разделителни ивици с широчина 

0,20м от каменна вата с обемно тегло 100кг/куб.м и клас по реакция ня огън А1 – 1стр.; 
 От 01.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на универсален грунд по цокъл преди полагане на 

топлоизолация – 1стр.; 
 От 01.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация по 

тераси и полагане на шпакловка на циментова основа върху топлоизолация – 1стр.; 
 От 01.08.2016г. за извършени СМР: Изтегляне на проводник ПВ 2x0.75 мм2 в  РVС канали и 

изтегляне на проводник ШВПЛ 2x0.75 мм2 в  мет.тръба/шлаух – 1стр.; 
 От 03.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за XPS-F с дебелина 0,10 m,  по цокли и 

полагане XPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по цокли – 1стр.; 
 От 04.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за EPS 3см и полагане на EPS 3см. около 

решетки при тераси – 1стр.; 
 От 08.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на грунд около решетки при тераси, шпакловка с 

мрежа около решетки при тераси и ръбохранители – 1стр.; 
 От 08.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация и 

полагане на шпакловка на циментова основа върху топлоизолация – 1стр.; 
 От 09.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на стъклофибърна мрежа по цокъл и полагане на 

шпакловка по сутеренни стени – 1стр.; 
 От 09.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на XPS – 

1стр.; 
 От 10.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на лепило за XPS и полагане на XPS с дебелина 5см по 

под на неостъклени балкони – 1стр.; 
 От 12.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 5 см – 

1стр.; 
 От 12.08.2016г. за извършени СМР: Обръщане на топлоизолация EPS с дебелина 0,03 m при дограма 

външно, полагане на ъгъл с мрежа за оформяне на ъглите, полагане на водооткапващ профил при 

прозорци сутерен  и полагане на водооткапващ профил при прозорци по фасада – 1стр.; 
 От 15.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на грунд за мазилка върху циментова шпакловка по  

фасади – 1стр.; 
 От 25.08.2016г. за извършени СМР: Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади – 1стр.; 
 От 29.08.2016г. за извършени СМР: Изкърпване на външна варо.циментова мазилка по фасади – 

1стр.; 
 От 31.08.2016г. за извършени СМР Полагане на универсален грунд по фасади – 1стр. 
 От 09.09.2016г. за извършени СМР Полагане на топлоизолация по фасади, вкл.лепило и 

разделителни ивици каменна вата -1стр. 
 От 12.09.2016г. за извършени СМР Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловка по фасади – 

1стр. 
 От 15.09.2016г. за извършени СМР Полагане на грунд за мазилка по фасади – 1стр. 
 От 02.09.2016г. за извършени СМР Полагане на универсален грунд по цокъл – 1стр 
 От 08.09.2016г за извършени СМР Полагане на XPS по цокъл – 1стр. 
 12.09.2016г. за извършени СМР Полагане на стъклофибърна мрежа по цокъл и шпакловка-1стр. 
 13.09.2016г. за извършени СМР Полагане грунд по цокъл за мазилка – 1стр. 
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 01.09.2016г. за извършени СМР Изкоп около блока – 1стр. 
 07.09.2016г. за извършени СМР Полагане и уплътняване на чакъл и полагане на пясъчна възглавница 

– 1стр. 
 08.09.2016г. за извършени СМР Полагане на PVC фолио около цокъл – 1стр. 
 12.09.2016г. за извършени СМР Обръщане с топлоизолация около дограма, вкл.ъгъл с мрежа и 

водооткопвощ профил – 1стр. 
 16.09.2016г. за извършени СМР Деформационна фуга, вклминерална вата – 1стр. 
 16.09.2016г. за извършени СМР Оформяне вентилационни отвори – 1стр. 
 22.08. 2016г. за извършени СМР Обработка стоманени части на парапети на неостъклени тераси – 

1стр. 
 07.09.2016г. за извършени СМР Полагане XPS на лепило по тавани козирки – 1стр. 
 23.08.2016г. за извършени СМР Измазване на парапети на тераси– 1стр. 
 24.08.2016г. за извършени СМР Полагане дълбокопроникващ грунд  по тераси – 1стр. 
 26.08.2016г. за извършени СМР Изкърпване с мазилка и дълбокопроникващ грунд преди полагане на 

топлоизолация – 1стр. 
 31.08.2016г. за извършени СМР Полагане на топлоизолация по парапети на тераси -1стр. 
 07.09.2016г. за извършени СМР Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловка по тераси – 1стр. 
 От 09.09.2016г. за извършени СМР Полагане на грунд за мазилка по тераси – 1стр. 
 От 22.08.2016г. за извършени СМР Полагане на грунд за мазилка по тераси преди полагане на XPS – 

1стр. 
 От.25.08.2016г.за извършени СМР Полагане на топлоизолация по гераси, вкл.лепило – 1стр. 
 30.08.2016г. за извършени СМР Полагане грунд, шпакловка и ръбохранители по тераси – 1стр. 
 01.09.2016г. за извършени СМР Полагане на грунд по тераси – 1стр. 
 10.09.2016г. за извършени СМР Полагане на грунд по тераси – 1стр. 
 12.09.2016г. за извършени СМР Лепило за плочки – 1стр. 
 14.09.2016г. за извършени СМР Грундиране по метални повърности   в общи части – 1стр. 
 19.08.2016г. за извършени СМР СМР по заземяване ел.част.– 1стр. 
 18.08.2016г. за извършени СМР Обработка пукнатина в мазилка по фуга – 1стр. 

 4.5.2.  Декларации за съответствие и прилежащи сертификати: 
 Декларация за експлоатационни показатели 1950-CPR-049-9 от фирма „Девня цимент“ АД за 

Портландцимент БДС EN 197-1-СЕМ II/B-L 32,5 R – 1 стр.; 
 Декларация за съответствие от ЕТ „Йотка Ганова-Мади 91“ за варов разтвор за мазане-GP-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №790 от CELCO S.A. Констанца за газобетон-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №798 от CELCO S.A. Констанца за газобетон-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №К93-01-ДЕП-001 от „Колор 93 МС“ ООД за 

строително лепило „К1“-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Колор 93 МС“ ООД за строително лепило „К6“-

2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал 2002“ ООД за стъклофибърна мрежа-145гр.-10/10-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за Ангро ФИБРО-лепилно-шпакловъчна смес за 

топлоизолационни плоскости-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за ANGRO-PORTLAND TERMO PT40 - лепило за 

топлоизолационни плоскости-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Колор 93 МС“ ООД за дълбокопроникващ грунд 

„fantasy“-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „PROFIX“ ООД за PROFIX XPS 5 сm.-2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал 2002“ ООД за дюбел за топлоизолация 8х50, дюбел за 

топлоизолация 8х70, дюбел за топлоизолация 8х90, дюбел за топлоизолация 8х110, дюбел за 
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топлоизолация 8х130, дюбел за топлоизолация 8х140, дюбел за топлоизолация 8х150, дюбел за 

топлоизолация 8х170-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №08-50 от „Weiss profil” ООД за PVC прозорец 5-

камерна система Weiss Profil – Прозорец WP 5000, стъклопакет 24mm Бяло+Ниско емисионно-
2стр.; 

 Протокол от изпитване №ITT-010/22.04.2014г.-12стр.; 
 Декларация за съответствие от Weiss profil” ООД за PVC первази-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №14-71 от „Weiss profil” ООД за алуминиев прозорец 

система WP 7100 – Прозорец WP 7100, стъклопакет 24mm Бяло+Ниско емисионно-2стр.; 
 Протокол от изпитване №ITT-24/31.07.2014г.-12стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №14-71 от „Weiss profil” ООД за алуминиевa врата 

система WP 7100 – Алуминиева врата система WP 7100, PVC панел 24mm-2стр.; 
 Протокол от изпитване №ITT-47/12.12.2014г.-12стр.; 
 Декларация за съответствие от „Колор 93 МС“ ООД за бетон-контакт „fantasy“-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №0010_Gips_Finish_2014-12-22 от „Кнауф България” 

ЕООД за Knauf Gips Finish-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №STD**13**1200BA**1_2013 от „SINAT SA” за 

плоскости от гипсокартон NIDA STANDARD, ТИП А, скосени ръбове, дебелина 12,5мм, реакция на 

огън; А2-s1,d0(B1)-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Сен-Гобен Констракшън Продъктс България” 

ЕООД за Rigips Adhesive-лепило за топло и звукоизолационни композитни панели и гипскартон-
1стр.; 

 Декларация за съответствие от „Вестал 2002“ ООД за предпазен алуминиев ъгъл за шпакловка, 

предпазен алуминиев ъгъл-рифелован и алуминиев ъгъл с мрежа-1стр.; 
 Декларация за характеристиките на строителен продукт №66 от „Мегахим“ АД за дишаща 

интериорна боя-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №DoP-CPR GYPSUM FILLING от „Ангро“ ООД за 

гипсова шпакловка „GYPSUM FILLING”-2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Филкаб“ АД за кабелни канали от типове LV, LZ, LZK, LHD, LH, 

LE, LO, EK, EKE, EKD, PK, LP, LR и аксесоари за тях-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Филкаб“ АД за разклонителни кутии типове KU, KP, KJ, KO, KR, 

KPR, KPM, KOM, B17, KT, NR, S, SP, V -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елкабел“ АД за силови кабели с PVC изолация и обвивка за 

напрежение Uo/U: 0,6/1kV тип СВТ, СВТ-с и СВТ-же-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за дълбокопроникващ грунд „ANGRO-GROUND-AG 

125”-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Аустотерм България“ ЕООД за „AUSTOTERM” EPS F 035 – 

фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен-2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за грунд за мазилка „ANGRO AGM 175”-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за АНГРО силикатна мазилка-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от FIBRAN SA за FIBRANgeo B-570-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал Х“ ООД за PVC ъгъл с мрежа-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал Х“ ООД за водооткапващ ъгъл-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „PROFIX“ ООД за PROFIX XPS 10 сm.-2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Хъс“ ООД за мрежи заварени-1стр.; 
 Протокол от изпитване-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Трансметал“ ЕООД за цименто-пясъчен разтвор М150-1стр.; 
 Декларация за съответствие №9 от „Трансметал“ ЕООД за Бетон В20-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №АН33-046-07-13 от „Ангро Трейд” ООД за Ангро 
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течна хидроизолация – AH 33-2стр.; 
 Декларация за съответствие от LIKOV s.r.o. за изолационна мрежа и изолационна мрежа-външен 

ъгъл, вътрешен ъгъл-2стр.; 
 Декларация за съответствие от доставчик №5551/16.08.2016г. от „Металснаб България“ АД за 

поцинковани тръби хидротест S195T 2”(60.3)x3,2мм 6М-1стр.; 
 Протокол от изпитване-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №1 от „АВС Инженеринг-Н“ ООД за хидростъклоизол, 

битумен грунд-Еластоизол 5774-012-00287912-2стр.; 
 Сертификат от Technicky a zkusebni ustav stavebni praha за AP модифицирана SBS-1стр.; 
 Европейски сертификат за управление на системи за производство №1020-SPD-050019373 от 

„ЗАО-МПК-КРЗ“ за гъвкави хидроизолационни листи и битумни ролкови материали-4стр.; 
 Декларация за съответствие от „ВиК системс“ ЕООД за сифони и воронки и клапи за сградна 

канализация с марка HL-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „HL – Хутерер и Лехнер ТП“ за сифони и воронки за сградна 

канализация: бани, тераси, балкони,покриви, кухни, сутерени, гаражи, обекти на хранително-
вкусовата промишленост и други подобни с търговка марка HL-1стр.; 

 Хигиенна оценка за санитарно-техническа апаратура с производител HL Hutterer&Lechener GmbH-
Австрия от Министерство на здравеопазването-4стр.; 

 Сертификат за система на управление по EN ISO 9001:2008 за санитарни оттоци и сифони, 

канализационни и водосточни устройства от пластмаса-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за LED светодиодно осветително тяло-

плафониера-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за осветителни тела МАХ 100W, PVC, IP54-

1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за осветителни тела МАХ 60W, PVC -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за осветителни тела-плафониери и стенни 

лампи -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за LED SMD Лампи А60 Е27 -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елби Лайтс“ ЕООД за плафониера със сензор 360° (220V-

240V)~50-60Hz, E27, max40W, IP20, class I -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елмак“ ООД за детектори за движение -140°, 180°, 360° с 

търговска марка „HOROZ“ -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елкабел“ АД за силови кабели с PVC изолация и обвивка за 

напрежение – 0,6/1kV тип СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал Х“ ООД за ключове за битови електрически инсталации, 

производство на фирма „VIKO“ -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ранина“ ООД за кабел тип ТПЧ 4х0,5мм2, кабел тип ПВ 

2х0,75мм2, тръба тип PVC ф16 и ф20 и разпределителна кутия 30/30см. -1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №023 от „Метекно България“ АД за самоносещи се 

двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели със сърцевина от 

полиуретанова пяна-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №Hilti HAS 0672-SPD-0256 от „Хилти България“ ЕООД 

за сегментен анкер Hilti HSA-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №10751 от „Омега“ ООД за стоманени 

електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло сечение –CFCHS и стоманени 

електрозаварени студеноформирани кухи профили с квадратно и правоъчълно сечение-CFRHS-
2стр.; 

 Протокол от изпитване – 5стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №10653 от „Омега“ ООД за стоманени 
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електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло сечение –CFCHS и стоманени 

електрозаварени студеноформирани кухи профили с квадратно и правоъчълно сечение-CFRHS-
2стр.; 

 Декларация за съответствие от „Мегахим“ АД за алкиден грунд -1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Мегахим“ АД за алкидна боя -1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Masterplast” group за покривно фолио-4стр.;  
 Декларация за експлоатационни показатели №20130709-03-Д от „Теразид“ ЕООД за мозаечна 

полимерна мазилка „Декора“-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №6465-2009/04-W4182 от „Земелрок Щайн+Дизайн“ 

ЕООД за бордюр-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели №0037-2010/02--W4182 от „Земелрок Щайн+Дизайн“ 

ЕООД за тротоарна градинска плоча-1стр.; 
 Декларация за съответствие от Weiss profil” ООД за алуминиеви външни подпрозоречни первази-

1стр.; 
 Декларация за съответствие от „ВАС-Хидроизолации“ ООД за алуминиева ламарина-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал 2002“ ООД за деформационна фуга-PVC-2,5м. и 

деформационна фуга-ъглова-PVC-2,5м-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Вестал Х“ ООД за пластмасова ревизионна вратичка Р 400х400, 

пластмасова ревизионна вратичка Р 300х400, пластмасова ревизионна вратичка Р 300х300, 

пластмасова ревизионна вратичка Р 200х400, пластмасова ревизионна вратичка Р 200х300, 

пластмасова ревизионна вратичка Р 200х250, пластмасова ревизионна вратичка Р 200х200, 
пластмасова ревизионна вратичка Р 150х200, пластмасова ревизионна вратичка Р 150х150, 

вентилационна решетка с мрежа 300х300, вентилационна решетка с мрежа 200х300, 

вентилационна решетка с мрежа 200х200, вентилационна решетка с мрежа 150х200, 

вентилационна решетка с мрежа 150х150, вентилационна решетка с клапа 150х150, 

вентилационна решетка ф140, вентилационна решетка ф120, вентилационна решетка ф110, 

вентилационна решетка ф100, метална ревизионна вратичка МР 500х500, метална ревизионна 

вратичка МР 400х500, метална ревизионна вратичка МР 400х400, метална ревизионна вратичка 

МР 300х300, метална ревизионна вратичка МР 250х300, метална ревизионна вратичка МР 

200х300, метална ревизионна вратичка МР 250х250, метална ревизионна вратичка МР 200х200, 

метална ревизионна вратичка МР 150х200, метална ревизионна вратичка МР 150х150, 

електрическо табло с 24бр. предпазители, електрическо табло с 12бр. предпазители, електрическо 

табло с 8бр. предпазители, електрическо табло с 6бр. предпазители и електрическо табло с 4бр. 

предпазители-2стр.; 
 Декларация за съответствие от „Ангро“ ООД за фасадна боя – “Angro – fasaden –af 345”-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Мегахим“ АД за алкидна боя 3 в 1-1стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Ангро“ ООД за лепило за плочки „Hydroflex 

Standart”-2стр.; 
 Декларация за експлоатационни показатели от „Розеве“ АД за сухо пресовани керамични плочки, 

неглазирани (НГЛ), направени от порцеланов гранитогрес-4стр.; 
 Декларация за съответствие от „ВАС-Хидроизолации“ ООД за ламарина поцинкована-1стр.; 
 Декларация за съответствие от „Мегахим“ АД за лазурен лак Сатен-1стр.; 
 Заводски сертификат от „Еннсер“ ООД за проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0,5 с диам. 

Ø8±0,1mm – изолиран -1стр.; 
 Заводски сертификат от „Еннсер“ ООД за проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0,5 с диам. 

Ø8±0,1mm -1стр.; 
 Сертификат за съответствие от Й.Прьопстер ГмбХ за държач за проводник SK-3стр.; 
 Сертификат за съответствие от Й.Прьопстер ГмбХ за мулти-клеми-3стр.; 
 Декларация за съответствие от „Елхим“ ЕООД за поцинкована заземителна шина 40/4/6000 има 
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дебелина на цинковото покритие 15-25 микрометра-1стр.; 
 Сертификат за контрол №084/15.09.2016г. за контрол на съпротивление на мълниезащитна 

заземителна уредба с приложен протокол, издаден от “СТМ Плюс”ООД 
 Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IES 17020:2012 на фирма „СТМ - ПЛЮС“ 

ООД гр. София, орган за контрол „СТМ-ПЛЮС“ от вид С. Обхват на акредитацията 

електрически уредби и съоръжения до и над 1000V, Изкуствено осветление в работна и 

битова среда, Микроклимат в работна и битова среда, Шум в работна среда, Шум в околна 

среда, Шум в помещения на жилищни и обществени сгради, Вентилационни инсталации– 
1стр. 

 
  
  
  

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт" 
  
5.1. Данни за собственика: 
 
Община Велинград, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, община Велинград, област 

Пазарджик, бул. „Хан Аспарух“ № 35, БУЛСТАТ/ЕИК 000351580, представлявана от: 
д-р Костадин Тодоров Коев – Кмет на Община Велинград, на основание АЧОС 
 

(име, презиме, фамилия) 
 

(наименование и данни за юридическото лице) 

5.2. Данни и лиценз на консултанта: “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, вписано с ЕИК 175229925 в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище на управление гр.София, 

ж.к.“Младост 2”, бл.208, вх.2, ет.5 ап.33; притежаващо Удостоверение за консултант No РК 0003  

от 01.02.2013г. издадено от МРРБ, управлявано от Петър Атанасов Петров  

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица  
 aрх. Светлана Добрева Столинчева- част: “Архитектурна”  
 инж. Стефан Арсов Ангелов – част: „Конструктивна” и част “ПБЗ” 
 инж. Смил Тодоров  Маринов – „Енергийна ефективност”  
 инж. Кръстю Стоянов Кръстев – част: „Електротехническа” 
 инж. Петър Атанасов Петров – част: „ПУСО” 

инж. Ангел Иванов Сарафски – част : „Пожарна безопасност”  
5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: 2018г. 
 
5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност 
 
„Строителство и саниране“ ДЗЗД, гр. София с ЕИК 176948845, със седалище и адрес на 

управление гр.София п.к.1298, ж.к. „Требич“, ул. „Латин Колев” № 1Е (учредено с договор за 

обединение от 19.10.2015г. между „Топ-Хаус“ ООД, представлявано от Управителите Хайри Муса 

Кулов и Айнур Мустафов Гошкелов с ЕИК 175096492, седалище и адрес на управление гр.София 

п.к.1298, ж.к. „Требич“, ул. „Латин Колев” № 1Е и „Строителство и саниране –инженеринг-
консулт“ ЕООД, представлявано от Управителя Петкана Петрова Николова с ЕИК 131405777, 

седалище и адрес на управление гр.София п.к.1373, ж.к. „Западен парк“, ул. „Суходолска” № 2, бл.3, 

ет.1, ап.3) представлявано от следните проектанти: 
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- арх.Милен Христов Крепчев – проектант по част: „Архитектура“, рег.№ 00535 на КАБ; 
- инж.Петър Митев Иванов - проектант по част: „Конструктивна“, рег.№ 01328 на КИИП; 
- инж.Валентина Димитрова Александрова - проектант по част: „Електро“,рег.№00491 на КИИП, 

секция ЕАСТ за ППП; 
- инж.Станислав Спасов Мойнов - проектант по част: „Енергийна Ефективност“ и „ОВК“, 

рег.№00769 на КИИП за ППП; 
- инж.Илияна Панчова Малезанова-Петрова - проектант по част: „ПБЗ“ и „ПУСО“, рег. №02250 

на КИИП секция ЕАСТ за ППП; 
- инж. Венцислав Иванов Иванов -  проектант по част: „ПБ“, рег.№13143 на КИИП; 
- инж.Георги Ивилов Бакърджиев – технически контрол по част: „Конструктивна“, Удостоверение 

за ТК по част: „СК“ №00415 на КИИП; 
на основание: 

1. Договор № 939/23.12.2015 г., сключен с Възложителя - Община Велинград за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Община Велинград, за обособена позиция № 4 

„Сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Петър Берон" № 57". 
 

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория 
 
5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на 

строежа 
“АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 175229925, адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.208, 

вх.2, ап.33, притежаващо Удостоверение за консултант No РК 0003  от 01.02.2013г. издадено от 

МРРБ, представлявано от управителя Петър Атанасов Петров 
o aрх. Светлана Добрева Столинчева- част: “Архитектурна”  
o инж. Стефан Арсов Ангелов – част: „Конструктивна” и част “ПБЗ” 
o инж. Смил Тодоров  Маринов – „ОВК” и „Енергийна ефективност”  
o инж. Кръстю Стоянов Кръстев – част: „Електротехническа” 
o инж. Петър Атанасов Петров – част: „ВиК” 
o инж. Ангел Иванов Сарафски – част : „Пожарна безопасност” 

 
Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, 

извършена по време на експлоатацията на строежа. 
  
  

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 
  
1. Резултати от извършени обследвания 
.................................................................................................................................... 
2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложните мерки 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция 

на строежа 
.................................................................................................................................... 
4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 
.................................................................................................................................... 
5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 
.................................................................................................................................... 
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6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа 
.................................................................................................................................... 
  

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно: 
  
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени 

нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на 

носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др. 
2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до 

превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, 

пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението. 
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на 

околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или 

фасадата и др. 
4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите. 
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните 

платформи, на подемниците и др. 
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

 
  
Строителен надзор е упражнен от следните специалисти: 
 
 
2. инж. Петър Атанасов Петров                                                  .................. /подпис и печат/  

            

3. арх. Светлана Добрева Столинчева                                                   ................. /подпис/ 

 

4. инж. Стефан Арсов Ангелов                                                               ................. /подпис/ 

 

5. инж. Смил Тодоров  Маринов                                                            ................. /подпис/ 

 

6. инж. Кръстю Стоянов Кръстев                                                          ................. /подпис/ 

 

7. инж.Ангел Иванов Сарафски                                                     ………… /подпис/ 


