
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

В рамките на настоящата обществена поръчка ще се изготви обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 

1, т. (1 - 5) от ЗУТ за следните многофамилни жилищни сгради: 

№ 

Сграда 

Разгъната 

застроена площ 

(РЗП) 
 в кв.м. 

1 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, бул. „Съединение” № 23; 
1 894.57 кв.м. 

 

2 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1; 
1 981.00  кв.м. 

 

3 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 2; 

1 365.00  кв.м. 

4 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 4; 
1 717.00 кв.м. 

5 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 8; 
817.10  кв.м. 

6 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ж.к. Здравец 1-7;  
4 262.00 кв.м. 

 

7 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ж.к. „Здравец” № 8-11; 

2 083.00 кв.м. 

8 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 2; 
1 403.60 кв.м. 

9 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 4; 
1 190.20  кв.м. 

 

10 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 6; 

1 587.20  кв.м. 

11 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Отец Паисий” № 1-3; 
1 073.00  кв.м. 

12 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Любен Каравелов” № 3; 
3 456.00  кв.м. 

 

13 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Любен Каравелов” № 7 

1 588.00  кв.м. 

14 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Цар Иван Асен” № 14; 
906.54 кв.м. 

15 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Белоградчик, ул. „Цар Иван Асен” № 27; 
898.96  кв.м. 

 

ПРЕДМЕТЪТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ: 

Дейност 1 – извършване на архитектурно екзекутивно заснемане. Възложителят не 

разполага с техническа информация за сградата, която ще се обследва и паспортизира, 

поради което е наложително да се извърши възстановяване на документацията чрез 

извършване на екзекутивно архитектурно заснемане. Възстановената документация ще 



послужи за последващо изработване на техническата проектна документация за 

нуждите на обновяването. 

Дейност 2 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорт на сградата. 

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ ще се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите.  

Обследването ще послужи за: 

а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;  

б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;  

г.) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 

дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението 

на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. 

Обществена поръчка включва изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ. 

Описаните дейности ще се изпълняват за 15 бр. многофамилни жилищни сгради в гр. 

Белоградчик, изброени в Техническата спецификация.     

Конкретните дейности в рамките на обществената поръчка: 

I. Извършване на екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на 

техническите чертежи на сграда. Със заснемането трябва да се възстановят 

техническите чертежи на сградата. В рамките на заснемането, се извършват 

следните дейности: 

1. Измерват се всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в 

помещенията на всеки самостоятелен обект в сградата и общите помещения. Измерва 

се височина, обследват се материалите и конструкция. Обръща се специално внимание 

на конструкцията и носещите елементи, на дограмата на помещенията, на остъкленията 

на терасите и на покрива.  

2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано приложение.  

3.  Подготвя се точна подложка. 

4. Извършва се повторно  заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите 

елементи и допълване на подробна информация 



Готовото архитектурно заснемане трябва да съдържа разпределения (планове) на 

всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади, 

обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. 

II. Обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите, съгласно Наредба 

№ 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.  

Етапите от дейността са: 

1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

2. Обследване (архитектурно, конструктивно, електро и ВиК) на съществуващите 

сгради за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията на 

чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ ; 

3. Проучване и анализ на съществуващата техническа документация; 

4. Оглед и измервания на строежа за събиране на техническите данни (описват се видът 

и размерите на дефектите, повредите и/или разрушенията в строежите) ; 

5. Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.) ; 

6. Установяване на действителните технически характеристики на строежите по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

7. Анализ на действителните технически характеристики на строежите и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

8. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на сградата; 

9. Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на 

техническите характеристики на строежите за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с 

действащите към момента на обследването нормативни актове. Извършва се оценка на 

конструктивните елементи.Събират се становищата на различните експерти. 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа. 

 10. Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва 

да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 



 - Част „Архитектурна” – Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

вида на дограмата.  

- Част „Конструктивна” –включва оценка на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията.  Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. Описват се мерките и предписанията за надеждност  и експлоатационна 

годност. 

- Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва 

се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

- Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва 

се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

 - Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 

други топлоизточници и уреди за битово гореща вода. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – 

вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

- Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (В и К, 

Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 

сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на 

сградата. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти.  

III. Съставяне на техническия паспорт -  попълват се част А – „Основни 

характеристики на строежа“,  част Б – „Мерки за поддържане на строежа и 

срокове за извършване на ремонти“ и част В - "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация" от паспорта.  

В част А задължително се вписват: 

1. раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления 



имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, 

ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на 

строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа ; 

2. раздел II- площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, 

полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 

инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, 

съоръжения, системи за безопасност и др; 

3. раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните реквизити: 

технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания 

по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени 

чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на 

въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, 

типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите 

(степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, 

санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 

водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, 

изразени като специфичен годишен разход на първична/потребена енергия в kWh/m2, 

стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за 

разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 

енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени 

сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 

производство, елементи на осигурената достъпна среда, изисквания за опазване на 

защитени зони, на защитени територии и на недвижими културни ценности, изисквания 

за защита при бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и др.; 

4. раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 

удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от 

нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за проектни 

енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за енергийните 

характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 48 от 

Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна безопасност, 

декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на 



основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на 

техническото оборудване и др.; 

5. раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и удостоверение на 

консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 

удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска 

правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; 

данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия 

паспорт на строежа. 

В част Б задължително се вписват:  

1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 

обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

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 и текущи ремонти на отделни конструкции и 

елементи на строежа. 

В част В задължително се вписват:  

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 в 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, 

подвижните платформи, подемниците и др.; 

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на: 

- Закон за устройство на територията, изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.; 



- Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (изм. ДВ, 

бр.79/13.10.2015 г.); 

При изменения в действащата нормативна уредба, свързана с изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да изпълни услугата при 

действащите към датата на сключване на договора нормативна уредба. 

Резултатите от дейностите се предават в 3 оригинала на хартиен носител и 1 

екземпляр на електронен носител в doc формат и сканиран екземпляр. 

 


