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Приложение 
към чл. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 
 

регистр. № ................... от ................... г. 
 

 
 
 
 
 

на строеж: “Склад за дърва и гараж, тераса + стълбище, пристройка 

на първи етаж за жилищни нужди” 
Местонахождение: в УПИ XIII-3556, кв. 186 по плана на гр. 

Велинград Община Велинград Област Пазарджик ул. „ Георги 

Бенковски” № 41 
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Рег. № ........... 

 
Част А “Основни характеристики на строежа” 

Раздел І “Идентификационни данни и параметри” 
    1.1. Вид на строежа: сграда; 
    1.2. Предназначение на строежа: Жилищна; 
    1.3. Категория на строежа: ПЕТА 
    1.4. Идентификатор на строежа: в УПИ XIII-3556, кв. 186 по плана на гр. 

Велинград Община Велинград Област Пазарджик 
1.5. Адрес:  гр. Велинград Община Велинград Област Пазарджик ул. „ 

Георги Бенковски” № 41   
1.6. Година на построяване: 2016 год. 
1.7. Вид собственост: частна  

Динко Илиев Динков и Руска Стефанова Динкова гр. Пловдив, ул.”Харитон 

Куев” № 11, ет. 3, ап. 9                                         
   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 от ЗУТ (без разрешение за строеж): 
1.8.2.1. Вид на промените: ...............................................................................................  
   (вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ) 
1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: ............................ 
1.9. Опис на наличните документи: 
1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен на 30.03.2010 год. от Община Велинград 

Област Пазарджик 
1.9.2. Разрешение за строеж № 35 от 30.03.2010. г., издадено от Гл.архитект 

Община Велинград Област Пазарджик, заверено, че е влязло в сила на 

26.04.2010 г. 
1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на ..................................... г. 
 от .........................................................., вписана с/на ............................................... г . 
1.9.4. Екзекутивна документация, за отпадане на барбекю 
1.9.5.  Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, съставен на: 20.10.2015 г. 
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ : № 1653/08.03.2016 г. съставен 

от: „Стрикт“ ООД, гр. Пловдив.    
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: строежът 

представлява МАСИВНА СТОМАНОБЕТОННА ПРИСТРОЙКА КЪМ 

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И СТОП СГРАДА В ИМОТА ЗА ГАРАЖ 
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Раздел ІІ “Основни обемно-планировъчни и функционални показатели” 

 
2.1. За сгради: 

Площ на УПИ       655 м2 
За тераса + стълбище, пристройка на първи етаж за жилищни нужди 
Застроена площ    60,75 м2 
РЗП      162,15 м2 

За Склад за дърва и гараж 
Застроена площ    55,00 м2 
РЗП                                                                   55,00 м2 

 
Архитектура; 

Тераса + стълбище, пристройка на първи етаж за жилищни нужди 
Преустройват се изби 1 и 2 в стаи като към тях се придава ново избено помещение.В 

едната от стаите се ситуира тоалетна.На първия етаж кухнята се преустройва в две бани с 

тоалетна.Спалнята до балкона става на дневна с кухня.Балкона се разширява и става на коридор 

като част от него се придава към ново преустроената спалня която се разполага на мястото на 

дневнатаСградата е изпълнена съгласно действащата нормативна уредба към момента на 

изграждането и, а заснемането за узаконяване доказва че отговаря и на сега действащите 

норми.Спазени са и нормативните отстояния до съседни сгради и граници до поземлени 

имоти.Конструкцията е стоманобетонна монолитно изпълнение.Фасадните стени са от кухи 

керамични блокове, вътрешните преградни стени са от единични тухли. 
Склад за дърва и гараж 
Сградата е ситуирана северозападно от жилищната сграда и е на калкан към съседния 

имот.Използвана е денивелацията на терена за да се оформи склада за дърва и до него да се 

изгради барбекю което не е реализирано.Върху склада е изграден гаража с подход откъм улица 

„Георги Бенковски”.Сградата е монолитна със стоманобетонова носеща конструкция.Покривът 

над гаража е едноскатен с ЛТ ламарина и метална конструкция 
 
Конструктивна; 

Конструктивната система на сградата  е монолитна. 
Фундирането е изпълнено с ивични основи. 
Носещите елементи на конструкцията -плочи, греди, и колони са изпълнени от бетон В15 и 

стомана  АI и АIII. 
Ограждащите фасадни и вътрешните разпределителни зидове са не носещи и изпълнени от 

кухи керамични тухли. 
 
Ви К ; 

Уличното отклонение не е засегнато при преустройствата и новото строителство. 
Хоризонталната тръбна  разводка е  изпълнена под мазилката-скрито.Монтажът на тръбите е 

извършен чрез укрепване към стените съгласно изискванията .Изпълнена е мрежа за студена и 

топла вода.Топла вода за нуждите на консуматорите е подадена от електрически бойлери. 
Сградната хоризонтална мрежа е изпълнена от РVС тръби-дебелостенни.В сутерена 

канализацията е окачена.Вертикалните клонове са изпълнени от РVС Ф110 мм. и Ф50 мм.Над 

покрива каналните вертикални тръби излизат като отдушници на канализацията.В мокрите 

помещения са изпълнени подови сифони.Дъждовната вода от покривите е изпълнена с външни 

водосточни тръби. 
 

Електро ; 
Електрозахранването на обекта е изпълнено от таблото тип ТЕПО.Същото е монтирано на 

определеното и изградено от експоатационното дружество на имотна граница място. 
От табло ТЕПО до табло тип ГРТ.В таблото са монтирани предпазителите.Освен главното 
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табло на сградата, има апартаментни табла по етажите и гаража.Всички ел. инсталации са 

изпълнени скрито под мазилката. 
Изпълнени са следните ел. инсталации; 
-осветителна инсталация която захранва, защитава и управлява осветлението на 

жилищната сграда и е изпълнена с проводници ПВВМ и СВТ 3Х1,5 мм2 под мазилката.; 
-силова  инсталация която захранва и защитава контактите с общо предназначение и 

силовите консуматори.Изпълнена е от проводник ПВВМ 3х4мм2,за магистралите и ПВВМ 3х2,5 

мм2 за отклоненията от тях.За бойлерите изтеглен проводник СВТ3х2,5 мм2.; 
-гръмоотводна  инсталация изпълнена  с монтаж на един брой гръмоотводен прът на най -

високата част на сградата Н.4 м.,свързан със спусъци към заземители от бетонно желязо Ф 

10мм. под хидроизолацията на покрива и под мазилката по фасадата на сградата.Заземителният 

контур е изпълнен от шина ПС40/4 мм и кол45/45/5 мм. При съпротивление на контура под 20 

ома.;  
 

Вертикална Планировка 
Около сградата са изпълнени тротоари от плочи на вароциментова основа.За преодоляване на 

естествената денивелация на двора са изпълнени стълбища.Също така е изпълнено подходящо 

затревяване и са засадени дървета. 
 

Раздел ІІІ “Основни технически характеристики” 
 

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите  
 
3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията  масивна 

стоманобетонна скелетно гредова 
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа 
стойност за конкретния строеж – IX степен 
еталонна нормативна стойност – IX степен 
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 
стойност за конкретния строеж –  II степен 
еталонна нормативна стойност– II степен  
3.1.4. Санитирно-хигиенни изисквания и околна среда: 
3.1.5. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на 

топлопреминаване на сградните ограждащи елементи 
стойност за конкретния строеж неприложимо  
еталонна нормативна стойност неприложимо 
3.1.6. Елементи на осигурената достъпна среда неприложимо 
 

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения –  
Строежът, като цяло отговаря на изискванията на Наредба № I3-1971 в сила от 

05.06.2010 г.Сградата има един основен подход. 
Конструкцията е решена като монолитна скелетно гредова. 
Сградата се отнася към първа степен на пожароустойчивост. Направени са 

необходимите евакуационни изходи, сигнализирани със светещи табелки с 

акумулаторно захранване. Сградата има изпълнена мълниезащитна, заземителна 
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инсталация и пожароизвестяванеНаправени са необходимите лични предпазни 

средства, табели и ограждения. Всички електрически консуматори са защитени от 

ненормални режими на работа със съответната защитна апаратура. Изградена е 

защита от пренапрежения, мълниезащита и предпазно и работно заземления. 

Електрическите инсталации са трипроводни за захранване на монофазните 

консуматори и пет проводни за трифазните такива. 
При разработка на функционалната схема на отделните инсталации в сградата, е 

следван принципа за използване на съвременни енергоспестяващи системи и 

съоръжения. 
Топлофизически характеристики на ограждащите архитектурно-строителни 

елементи са разработени в раздели "Топлотехническа ефективност на сградата" и 

са в съответствие с Наредба №7/01.03.2005 за топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради. 
 

Раздел ІV “Сертификати” 
 

4.1. Сертификати на строежа 
4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност не е част от техническия паспорт 
                 (номер, срок на валидност и др.) 
4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност не се налага  
                   (номер, срок на валидност и др.) 
4.1.3. Други сертификати 

4.1.3.1.Констативен акт № 5 от 29.06.2009 г. от Община Велинград Област Пазарджик. 
4.1.3.2.Акт по ЗАНН № 630 от 06.07.2009 г. от Община Велинград Област Пазарджик 
4.1.3.3.Наказателно постановление № 308 от 08.07.2009 г. от Кмета на Община 

Велинград Област Пазарджик 
4.1.3.4.Заповед за забрана достъп и обезопасяване № 858 от 09.07.2009 г. от Кмета на 

Община Велинград Област Пазарджик 
4.1.3.5.Протокол от 30.04.2010 г. за нещо като започване на строителството. 
4.1.3.6.Протокол за отделяне строителна линия и ниво строеж от 26.05.2009 г. 
4.1.3.7.Акт 14 за приемане на конструкцията от 02.10.2010 год.  

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти 
4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти  
4.5. Други сертификати и документи 

 
 

Раздел V “Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт” 
5.1. Данни за собственика: 

5.1.1. Динко Илиев Динков и Руска Стефанова Динкова гр. Пловдив, 

ул.”Харитон Куев” № 11, ет. 3, ап. 9 
 Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 704, том IV, рег. № 

4839, дело № 686/03.11.2004 г. на Нотариус Георги Кръстев Халачев рег. № 156  в регистъра на 

Нотариалната камара, вписан в службата по вписванията по вх. рег. No 1290/03.11.2004 г. като 

акт No 153, том IV, дело 884/2004 г. 
 Нотариален акт за учредяване на право на строеж и строителство № 116, том II, 

рег. № 2231, дело № 313/2009 г. на Нотариус Симеон Даскалов рег. № 541  в регистъра на 

Нотариалната камара, вписан в службата по вписванията по вх. рег. No 2247/04.12.2009 г. като 
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акт No 184, том VIII, дело 1397/2009 г. 
 Декларация от собственици на УПИ XIV-4105, кв. 186 по плана на гр. Велинград 

Община Велинград Област Пазарджик ул. „ Георги Бенковски” № 39 за съгласие за изграждане 

на калкан нотариално заверена рег. № 2894 от 26.05.2008 г. на Нотариус Георги Кръстев 

Халачев рег. № 156  в регистъра на Нотариалната камара 
 Декларация от собственици на УПИ XIII-3556, кв. 186 по плана на гр. Велинград 

Община Велинград Област Пазарджик ул. „ Георги Бенковски” № 41 за съгласие за изграждане 

на постройки нотариално заверена рег. № 1862 и 1863 от 08.10.2009 г. на Нотариус Симеон 

Даскалов рег. № 541  в регистъра на Нотариалната камара 
 
5.2. Данни и лиценз на консултанта 
“Стрикт” ООД със седалище гр. Пловдив ул. “Виктор Юго” № 20 рег. 

по ф. д. 3251/99 г. Булстат № 115343415 с управител инж. Николай 

Василев Николов  
 
5.2.1.Данни за наетите от консултанта физически лица  
5.2.1.1.инж. Николай Василев Николов – управител и СН по част  СК и АС  
5.2.1.2.инж. Ирина Славчева Главчева-Георгиева – СН по част ВиК 
5.2.1.3.инж. Георги Видев Брайков - СН по част Електро 
 
5.2.2.Номер и срок на валидност на лиценза № РК-0313/15.10.2014 г. на 

ДНСК валиден до 15.10.2019 г. 
 
5.3.Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска 

правоспособност 
 

ПРОЕКТАНТИ 
За тераса + стълбище, пристройка на първи етаж за жилищни нужди 

Част: “Архитектура” арх. Петър Маринов Кисимов Дипл. № 

006494/15.05.1977 г. от ВИАС – София, проектант с пълна проектантска 

правоспособност рег. № 02367 в регистъра на КАБ 
Част: “Конструкции инж. Илия Божинов Бонев – проектант с пълна 

проектантска правоспособност, рег.№02809 на КИИП 
Част: “ВиК” инж. Божин Илиев Бонев, Дипл.: сер. ВДФС-97-УАСГ 

№001257/23.07.1998г., Проектант с пълна проектантска правоспос. с 

рег.№02852 в регистъра на КИИП 
Част: “ЕЛ”: инж. Йорданка Божидарова Жулева-Станчева рег. № 11052 

по Регистъра на КИИП за призната ограничена проектантска 

правоспособност 
 
За Склад за дърва и гараж 

Част: “Архитектура”: арх. Златко Борисов Конов, Проектант с пълна 

проектантска правоспособност рег.№ 01827 на КАБ 
Част: “Конструкции инж. Ангел Николов Китов – проектант с пълна 

проектантска правоспособност, рег. № 07284 на КИИП 
Част: “ЕЛ”: инж. Атанас Желев Славов рег. № 02905 по Регистъра на 

КИИП за призната пълна проектантска правоспособност 
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Част: “В и К”: ”: инж. Недка Николова Атанасовска, дипл. Сер. АВ № 

003429/1980 г. –ВИАС - София, проектант с пълна проектантска 

правоспособност рег. № 02928 на КИИП 
 
5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили 

техническия паспорт 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 
Съгласно изискванията на производителите на технологичното 

оборудване 
3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 
След изтичане на гаранционния срок, дело на Собственика е да следи 

за състоянието на отделните конструкции и инсталации (ВК,ОВК ,ЕЛ 

и МТ) , като в зависимост от състоянието им да направи график на 
технически прегледи и  текущи ремонти. 
4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 
На 15 години 
5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 
При възникнала необходимост 
6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 
Един път годишно 

 
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. 
1.1. Да не се  допуска извършване на промени в конструкцията без съгласието 

на проектанта и при спазване на процедури по ЗУТ. 
1.2. При констатиране на дефекти по строителната конструкция ( пукнатини, 

слягане, недопустимо провисване на носещи конструктивни елементи и други), 

да се уведоми проектанта, строителя и строителния надзор, да се извърши оглед 
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и да се предложат конкретни мерки. Гаранционния срок на конструкцията е до 

30.06.2024 г. 
 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. 
      Експлоатационният персонал е необходимо да бъде квалифициран и строго 

да спазва правилниците, инструкциите, разпоредбите и допълнителните 

предписания за устройство и безопасна експлоатация на тръбопроводите, 

съдовете и съоръженията, участващи в технологичната схема на обекта. 
      Забранява се поставянето и оставянето на инструменти, електроди, резервни 

части и други предмети върху тръбопроводи и на места, от където могат да 

паднат и наранят хора. 
      Задължително е спазването на Наредба №15 на МВР за пожарна безопасност 

при извършване на огневи работи.  
      Съобразно вида на изпълняваната работа е задължително и носенето на ЛПС 

като каски, пояси, предпазни очила, диалектрически ръкавици и други. 

Забранява се работа с неизправни и изхабени инструменти, както и дейности, 

противоречащи на изискванията за охрана и безопасност на труда. 
      С оглед осигуряване на безопасността на работниците и хората,  е 

необходимо всички отвори, шахти, канали и др. да са обезопасени . Да не се 

работи с високи напрежения на електрическия ток. Всички съоръжения и 

апарати да са надлежно заземени, а движещите им се части оградени и 

обезопасени. При работа на височина да се използува стабилно скеле, 

обезопасителни колани и да се съблюдават указанията по техниката на 

безопасност. 
      Всички новопостъпващи работници трябва да бъдат инструктирани по 

техника на безопасността и да им бъде проведен инструктаж по безопасна 

работа непосредствено на работното място. 
      Преди започване на работа, работниците са длъжни да се снабдят с ЛПС и 

работно облекло, съобразно вида и условията на работа и да се съобразяват с 

наличните на обекта предупредителни и указателни табелки (знаци). 
     Площадката трябва да бъде почистена, подредена и пожарно обезопасена. 
     При работа с повдигателни съоръжения с ръчни и електро задвижвания не се 

допускат младежи под 18 години и работници без медицинско 

освидетелствуване и обучение по специална програма. На работната площадка 

трябва да е осигурено осветление не по малко от 25lx. 
3.1. Да се спазва НАРЕДБА № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за 
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безопасност на труда и противопожарна охрана 
3.2. Да се спазва правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби 

на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и 

хидротехнически съоръжения,  
3.3. Да се спазва Закона за здравословни и безопасни условия на труд  
3.4. Да се спазва Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация 
3.5. Да се спазват указанията на РИОСВ за управлението на отпадъците. 
3.6. Да се съблюдава НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и 

периодичността на извършване на оценка на риска 
3.7. Да се съблюдава НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и 

при използване на работното оборудване 
4.   Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите – да се извършва само от упълномощено лице, назначено със заповед.  
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др. – не е приложимо 
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 
При експлоатацията и поддържането да се спазва Наредба №15 за УТНТВПГВ 

от ноември 1995г. Наредба №28 на ДКС за устройство и безопасна 

експлоатация на съдовете работещи под налягане, Наредба за техническа 

експлоатация на електрическите централи и мрежи от 2000г. Правилника по БТ 

при заваряване и рязане на метали и други и други нормативни документи, 

третиращи техническата безопасност, охрана и хигиена на труда и монтажа и 

експлоатация на тръбопроводите. 
       Съгласно нормативните документи в зависимост от параметрите на 

работната среда е определено качеството на материалите, вида на заварките и 

качеството на заварочния материал, като са спазени необходимите 

технологични изисквания за правилна и безопасна експлоатация. 
       Съобразно работните параметри на работната среда трябва да се 

съблюдават съответните експлоатационни изисквания. Преди всичко е 

задължително наличието на Инструкция за експлоатация, ремонт и поддръжка 

на тръбопроводите. Не трябва да се допуска работа с неизправна тръбопроводна 

арматура и неправилни манипулации с нея. Необходимо е своевременно да се 

отстраняват течовете и да се поддържа топлинната изолация в изправност. 

Всички ремонтни работи да се извършат при строго установен ред, спазване на 

технологичната и трудова дисциплина. 
       Изпълнението на заваръчните работи на по тръбопроводите да се извършва 

в съответствие с изискванията на Наредба №15, глава ІІ, раздел ІІІ на 

Приложение №1 към чл. 8. Технологичния процес на заваряването и реда за 

контролиране режимите и начините на термообработка на заварочните 
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съединения се установяват с производствена инструкция, разработена от завода 

– производител на детайлите на тръбопровода, специализиран институт или на 

монтажната организация и съгласувана с органите на ТН. 
Всички работници и ИТР трябва да имат необходимата квалификация, да им е 

проведен необходимия инструктаж по безопасност на труда и ППО и да са 

положили изпит за проверка на знанията. 
      За неизпълнение или нарушение разпоредбите на нормативните документи 

длъжностните лица носят административно – наказателна отговорност 

съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията 
 
 
1................................./  инж. Н.  Николов /             3. ........................../ инж. Г. Брайков /  
 
 
2................................../ инж. Ир. Главчева-Георгиева /    
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                                                    инж.Н. Николов-у-л на СТРИКТ ООД                                        
     
 
 
 


