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Част А „Основни характеристики на строежа” 
Раздел І „Идентификационни данни и параметри” 

 
1.1. Вид на строежа : Сграда 

(сграда или строително съоражение) 

1.2. Предназначение на строежа :  сграда  
1.3. Категория на строежа: V категория съгласно Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете 

строежи. 
1.4. Идентификатор на строежа: 

                  ПИ 006092, м. „Стопански двор №1”, з-ще гр.Велинград 

 

 
Адрес: гр.Велинград 

(Област, община, населено място) 

 
(улица, № , жк, квартал, блок, вход) 

1.5. Година на построяване: 2016 г. 
1.6. Вид собственост: частна. 

(Държавна, общинска, частна, друга) 

1.7. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на 
извършване  

1.8. Опис на наличните документи: 
1.8.1. Инвестиционен проект, одобрени проекти на:10.05.2016г. 
             Разрешения за строеж: №86 от10.05.2016г.издаден от Гл. Архитект  на Община Велинград 
1.8.2. Преработка на инвестиционните проекти – няма 
1.8.3. Екзекутивна документация – няма 
1.8.4. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на: 07.07.2016г. 
1.8.5. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ съставен на 07.07.2016 г., съставен от Строителен 

надзор „Елит консулт – 67” ЕООД – гр.Велинград 
1.8.6.  Разрешение за ползване  нама 
1.8.7. Удостоверение за търпимост.  - няма 
1.8.8. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа - няма 

 
Раздел ІІ „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели” 

 
2.1. За сгради : 
2.1.1.Площи :  Застроена площ                          - 201,50 кв.м.  
                        
            
2.1.2. Обеми: Застроен обем                                   - 980,00 куб.м. 
 
2.1.3. Височина на сградата:    + 7,50 кота било 
2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност – Захранващата линия от ГРТ до РТ- та е  с 
проводник СВТ  в РVС тръба под мазилка 
В сградата са изпълнени следните ел.инсталации:осветителна инсталация изпълнена с СВТ 3х1,5 кв.мм. 
скрита под мазилка.Инсталацията за контактите е изпълнена с СВТ  3х2,5 и 4 кв.мм. 



Обектът е захранен с питейна вода от уличен  водопровод.. Водомерния възел е разположен във 
водомерна шахта в имота.Сградната водопроводна мрежа е изградена от полипропиленови  тръби и 
фитинги. 
Отпадните води от обекта са  заустени  в  уличен канал.ВКК са от РVС ф110 и ф50.  

 
 (в това число сградни инсталации, сградни отклонения, съоражения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.) 

 
2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура: - няма. 
2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) – няма. 
2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) - няма. 

 
Раздел ІІІ „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. 

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:  
- Съществуващия обект  е едноетажен, с размери 20м/10м и височина 7,5м. 
Обектът е изграден по сглобяемо-монолитен начин. Носещата конструкция е смесена, сътояща се от 
стоманобетонови фундаменти, стоманени колони разположени осово през 4 м, стоманени арки и стоманена 
покривна ламарина ЛТ 40. Фундирането е решено с ивични фундаменти.Между колоните до + 2,50 е изпълнена 
масивна стена от зидария.Обособено е едно работно помещение , стая за почивка и санитарен възел  

 
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устройчивост и дълготрайност на строежа. 

Масите на елементите на конструкцията са определени съласно българските норми. . За 
получаване на характеристиките на сеизмичното въздействие са използвани следните коефициенти 
съгласно НПССЗР: 

•Кс=0.27 за IX степен на сеизмичното въздействие - гр.Велинград 
•динамичен коефициент - съответната функция за II група почвени условия 
•коефициент на значимост С=1.0 
•коефициент на реагиране R=0.27 

Сградата отговаря на изискванията на "Правилник за строителство на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони" и е осигурена срещу земетръс от IX степен 
 
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 
Стойност на конкретния строеж:  
Еталонна нормативна стойност: 
3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 
3.1.4.1. Контрол на питейни води: 
3.1.4.2. Контрол на пълното съпротивление /импеданс/ на контур „фаза-защитен проводник”; защитни 
заземителни инсталации и мълниезащитни заземителни инсталации: 
П-л №387/28.05.2016г.за измерване на контура“Фаза-защитен проводник” 

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 на конкретния строеж: Еталонна нормативна стойност:  
3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните 
ограждащи елементи. 
Стойност на 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: 
    3.2.1. Носимоспособност-механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните 
конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания – Строителните и 
монтажните работи са изпълнени съгласно одобрените инвестиционни проекти. Съставени са актове, 
обр. 12,  - съгласно Наредба № 3/2003г за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството: 
 
      Акт обр. 15 от 07.07.2016г. 
       Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията (всички постоянни, временни и особени 
натоварвания), съгласно действащата нормативна уредба.                                                                                                                                                  
      Вложените материали са в съответствие със съответните технически норми, видно от 
представените декларации за съответствие на вложените материали и продукти. Същите са изброени 
и описани в Раздел ІV „Сертификати” 
 
 3.2.2. Безопасността при пожар е осигурена: 
Осигурено е външно ПП водоснабдяване от водоем – 108 м3.Обекта е осигурен с уреди и средства за 
пожарогасене. 

 
3.2.3. Хигиена, опазване на здравето и живота на хората: 

В сградата е подсигурена комуникация за общо ползване в хоризонтално направление . За 
осветлението в сградата се използват осветители с л.н.ж. и луминесцентни, с компактни 
луминесцентни, енергоспестяващи лампи и др. със степен на защита съобразно работната среда. 
Броят на осветителите е определен на база светлотехническите изчисления, с оглед постигане средна 
осветеност, по-голяма от минималната, съгласно ПУЕУ и БДС 1786-84. За изкуствено осветление. 
      За осветление на битовите помещения са монтирани лампи с клас на защита ІР21. За осветяване на 
тоалетните, мокрите помещения, баните и терасите са използвани влагозащитени лампи с нажежаема 
спирала.  
       За помещенията са спазени нормативно предписаните норми за осигуряване на необходимата 
осветеност и зрителен комфорт. 
       Взети са мерки при експлоатацията на обекта за опазване здравето и живота на хората и на 
тяхното имущество, съгласно действащите в момента нормативни документи. 
 
3.2.4. Безопасно ползване на строежа: 
    Така изпълненото съоръжение отговаря на нормативните изисквания за безопасно ползване на 
строежа. 
    Липсват източници на електро-магнитни или други лъчения, за които да се вземат специални мерки 
на защита. 
     
      Взети са всички необходими мерки за безопасното ползване на строежа, съгласно действащите в 
момента нормативни документи. 
 
3.2.5. Защита от шум и опазване на околната среда. 
       Обекта не се намира в зона на излъчващ интензивен шум от автомобилен, релсов, железопътен и 
трамваен транспорт и от локални източници на шум. 
 
Характеристика на ограждащите повърхнини. 
 

Раздел ІV „Сертификати” 
 

4.1.Сертификати на строежа. 



4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност   
 
 
4.1.2.Сертификат за пожарна безопасност 
 
4.2.Декларации за съответствие на вложените строителни продукти. 
4.2.1. Декларации за съответствие на бетон: 
                                                                                       
4.2.2 Декларации за съответствие на стомана :  
4.3. Паспорти на техническото оборудване. 
4.3.1. Паспорти на машини. 
 
4.3.2. ЕЛ. ТАБЛА. 

 
4.4. Други сертификати и документи. 
 

Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт. 
 
5.1. Данни за собственика: 
„Палисандър” ООД, гр.Ракитово,ЕИК112532670, Трайко Георгиев Пройчев 

5.2. Данни и лиценз на консултанта; 
“Елит консулт – 67” ЕООД – гр.Велинград - Номер и срок на валидност на лиценза   ЛК – 
000569/13.07.2007г. до 13.07.2012г. 

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица. 
арх.Мануел Димитров Манолов 
инж.Илко Благов Овчаров 
инж.Руси Новев Русев 
инж.Владимир Иванов Михайлов 

              инж.Каталина Зафирова Марковска 
5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: лиценза   ЛК – 000569/13.07.2007г. до 13.07.2017г. 
5.2.3. Застраховка „Професионална отговорност „ № 212214122000007/24.07.2014 г. на „ДЗИ – ОБЩО 
ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 
5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност: 
арх. Мануел Димитров Манолов -  диплома №006868  1973г. ВИАС- София 
инж.Илко Благов Овчаров – диплома №02199 1993г.ВИСУ-София 
инж.Руси Новев Русев – диплома №0095201974г.ВМЕИ-София 
инж.Владимир Иванов Михайлов – диплома №001119 1954г.ИСИ-София 
инж.Каталина Зафирова Марковска – диплома №000410 1986 г. ВМЕИ-София 
Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” 
1. Резултати от извършени обследвания 
 - Сграда е годна и може да бъде въведена в експлоатация 
2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на 
неотложните мерки 
 - Ежегодни замервания и изпитания  при експлоатационни условия на ЕЛ , ВиК  инсталации 
3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на 
строежа 
-  при преустройство и реконструкция на строежа  се забранява  разбиване на отвори, намаляване на 
сечението, премахване на елементи и др. на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и 
др 
4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 
 - един път на 10 години 



5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа 
 - един път на 5 години  
6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа 
 - един път на 2 години 
 
Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно: 
 
1.Съхраняване на целостта на строителната конструкция - Да не се допускат 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. Да не се допуска 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. Да се спазват 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. Собствениците на имота е необходимо да подсигуряват нормална експлоатация и поддържане на 
сградните инсталации, мрежите и системите. 
5. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност-съгласно сключените 
договори за поддръжката им. 
 
 
Дата 07.07.2016г.        Управител: 
Гр. Велинград                                                                                  /инж.И. Овчаров/ 
 
 
 


