
Предложение за обсъждане за вписване към общия доклад  по 
т.3 „Работещо решение на проблема с възстановяването на 
липсваща архивна проектна и екзекутивна документация“

от дипл.инж.Божидар Лесновски

Настоящето  предложение  е  направено  възоснова  на  следните  нормативни 
документи:

1) Наредба №5 от 28 декември 2006 г. За техническите паспорти на строежите (Обн.,ДВ, бр. 7 
от 2007 г. изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.);

2) Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, 
бр. 68 от 2007 г.);

3) Закон за кадастъра и имотния регистър
4) Еврокод: Основни положения за проектиране на строителни конструкции БДС EN 1990;
5) Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и 

укрепване на сгради – БДС ЕN 1998-3;

I. Основни документи, придружаващи реализирането на Инвестиционният процес за 
всички  строежи  при  изпълнението  им  съгласно  ЗУТ  и  съпътстващите  го 
нормативни наредби
1. Ред,  начин  на  съставяне  и  съхранение  на  актове,  протоколи  и  екзекутивна 

документация.
За  всички  видове  строежи,  изпълнявани  при  спазване  на  нормативни  изисквания, 

основен  документ,  в  който  са  посочени  условията  и  редът  за  съставяне  на  актове  и 
протоколи за  подготовка,  откриване на  строителна площадка,  определяне на строителна 
линия и ниво, за приемане на завършени видове СМР при изпълнение на строежите, на 
отделни етапи или части от тях,  както и съставяне на екзекутивна документация при 
настъпили промени е „Наредба №3/2003г – глава Втора, чл.7 ал.(1); ал.(2) и ал.(3) т.е.:

Табл.1

Наименование на видове документи Забележка
• Протокол за предаване и приемане на одобрения проект – разрешение за 

строеж; Акт.обр.1

• Протокол  за  откриване  на  строителна  площадка и  определяне  на 
строителна линия и ниво на строежа; Акт.обр.2

• Протокол  за  откриване  на  строителна  площадка и  определяне  на 
строителна линия и ниво на строежа на техническата инфраструктура; Акт.обр.2а

• Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването; Акт.обр.3

• Заповедна книга на строежа; Акт.обр.4

• Акт  за  уточняване  и  съгласуване  на  строителния  терен с  одобрения 
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа; Акт.обр.5
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Наименование на видове документи Забележка
• Акт за приемане на земната основа и действителни коти на извършените 

изкопни работи; Акт.обр.6

• Акт за приемане на извършени на строителни и монтажни работи по нива и 
елементи на строителната конструкция; Акт.обр.7

• Акт  за  приемане  и  предаване  на  бетонни,  стоманобетонни  или  други 
фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения; Акт.обр.8

• Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения; Акт.обр.9

• Акт  за  установяване  състоянието  на  строежа при  спиране  на 
строителството; Акт.обр.10

• Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 
строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените други 
случаи към Образец.10; Акт.обр.11

• Акт  за  установяване  на  всички  видове  СМР  работи,  подлежащи  на 
закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта; Акт.обр.12

• Акт за установяване на щети, причинени от неопределими природни сили; Акт.обр.13

• Акт за приемане на конструкцията; Акт.обр.14

• Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него) на основание чл.176 ал.(1) на ЗУТ – акта съдържа:

◦ Описание на договорите за изпълнение на СМР и всичко останало от Актове 
и протоколи по време на изпълнение на строежа;

◦ Данните  от  огледа  на място и  околното пространство (възстановено ли е; 
неизвършени или недовършени СМР);

◦ Доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверена екзекутивна документация, изисквания към строежа по 
чл.169 ал.(1) за:
– Носимоспособност –  механично  съпротивление,  устойчивост  и 

дълготрайност  на  строителните  конструкции  и  на  земната  основа  при 
експлоатационни и сеизмични натоварвания;

– Безопасност при пожар;
– Хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
– Безопасна експлоатация;
– Зашита от шум и опазване на околната среда;
– Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение;

◦ чл.169  ал.(2) –  Строежите  се  проектират,  изпълняват  и  поддържат  в 
съответствие с изискванията за достъпна среда.

◦ чл.169а  (Нов  от  2007г) –  В  строежите  се  влагат  само  строителни 
продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към 
строежите  и  отговарят  на  техническите  спецификации,  определение  със 
Закона на техническите изисквания към продуктите; Акт.обр.15

• „Строителни  книжа“ -  са  всички  необходими  одобрени  инвестиционни 
проекти за завършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж 
или актът за  узаконяване,  както и протоколите за  определяне на строителна 
линия и ниво;

• „Технически паспорт  на  строеж“ -  документ,  който включва  техническите 
характеристики  на  елементите  на  строежа,  свързани  с  изпълнението  на 
съществените изисквания по чл.169 (ал.1-3) ЗУТ, инструкции за експлоатация, 
обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени 
СМР след въвеждането на строежа в експлоатация.
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II. Изпълнение  на  Инвестиционен  процес  на  НОВИ  СТРОЕЖИ,  спазвайки 
последователността  на  изложените  нормативни  документи  (табл.1)  по  време  на 
СМР:

III.Процедура по съставяне на Технически паспорт на СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ, 
за които липсват строителни книжа:
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Виза за 
проектиране

Инвестиционен 
проект 

Доклад оценка 
съответствие

Разрешение за 
строеж

Строителни книжа 
по време на СМР

Разрешение за 
ползване

Съставяне на

Технически паспорт

Екзекутивна 
документация по 

чл.175 на ЗУТ

Виза за 
проектиране

/липсва/

Инвестиционен 
проект 

/липсва/

Доклад оценка 
съответствие

/липсва/

Разрешение за 
строеж

/липсва/

Строителни книжа 
по време на СМР

/липсват/

Разрешение за 
ползване

/има или няма/

Екзекутивна 
документация по 

чл.175 на ЗУТ

/липсва/

Съставяне на 
Технически паспорт

на съществуващ 
строеж

Съставяне на 
Екзекутивна 

документация по 
приложената 

табл.№2



IV. Приложна таблица за „Работещо решение на проблема с възстановяването на липсваща архивна 
проектна и екзекутивна документация“ - Табл.№2
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Забележка:
1. Екзекутивната  документация  за  съществуващите  строежи  се  съставя  съгласно  чл175  ал.(1),(2),(3),  (4)  и  (5)  на  ЗУТ  и  отразява 

действително състояние на обследваната сграда. 
2. Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа издал Разрешението за строеж и към Агенцията  

по Геодезия, Картография и Кадастър.

Част: „Конструктивна“ - след 
Техн.паспорт

• По Наредба Iз-1971/2010г
• Пасивни и активни мерки за защита и 

приетите  технически  решения  за 
осигуряване  на  пожаробезопасната 
експлоатация на строежа;

• Клас  на  функционална  пожарна 
опасност; 

• Степен  на  огнеустойчивост  на 
строежа  и  на  конструктивните  му 
елементи

• Класове  по  реакция  на  огън  на 
продуктите  за  конструктивни 
елементи,  за  покрития  на  вътрешни 
(стени,  тавани  и  подове)  и  външни 
повърхности,  за  технологични 
инсталации и съоръжения;

• Осигурени  условия  за  успешна 
евакуация;

• Обемно  планировъчни  и 
функционални  показатели  за 
пожарогасителни, 
пожароизвестителни,  оповестителни 
и димо-топлоотвеждащи инсталации, 
в  зависимост  от  вида  и 
предназначението на строежа;  

• водоснабдяване  за  пожарогасене, 
преносими  уреди  и  съоръжения  за 
първоначално  пожарогасене  и  др 
(ситуиране места на пожарни кранове 
и хидранти)

VI.Част: „Пожарнабезопасност“

II.Част: „Конструктивна“

IV.Част: „ВиК“

• Определяне на инсталационната 
и технологична осигуреност:

◦ Отоплителни  инсталации  – 
модел,  мощност,  темепературен 
баланс и др.;

◦ Климатични инсталации – вид 
системи;

◦ Вентилационни  инсталации  – 
вид системи;

◦ Мощности;
◦ Вертикални  щрангове  и 

хоризонтални  трасета  – 
местоположение,  описание,  вид 
радиаторни  тела,  вид  на 
вложените  материали  и 
др.характеристики;

◦ Информация  за  вида  и 
големината  на  предишни  и 
настоящи  повреди  ако  има 
такива,  включително  и  по-рано 
предприети  мерки  за 
възстановяване или  подмяна на 
системите;

◦ Документиране  на  проявени 
повреди  с  Фотоснимков 
материал

• Чертежи
◦ Принципни  схеми  за 

вътрешните инсталации
Представени  с  обяснителна 

записка

• Определяне  на  инсталационната  и 
технологична осигуреност:

◦ Външно  ел.захранване  -  сградни 
отклонения, 

◦ Трафопост;
◦ Главно  ел.табло  и  сградни 

инсталации,  съоръжения,  системи  за 
безопасност и др;

◦ Вертикални  и  хоризонтални 
ел.трасета  –  местоположение, 
описание,  вид  на  вложените 
материали;

◦ Мощности на консуматорите
◦ Информация  за  вида  и  големината 

на предишни и настоящи повреди ако 
има  такива,  включително  и  по-рано 
предприети  мерки  за  възстановяване 
или подмяна;

◦ Документиране  на  проявени 
повреди с Фотоснимков материал

• Чертежи:
◦ Принципни  схеми  за  вътрешните 

инсталации
◦ Еднолинейни  схеми  и 

разпределителни табла;
◦ Схеми  на  разположение  на 

основните ел.трасета от гл.ел.табло до 
крайни консуматори (разпределителни 
ел.табла) 
Представени с обяснителна записка

• Определяне  на  инсталационната  и 
технологична осигуреност:

◦ Външни  водоснабдителни  на 
канализационни инсталации - сградни 
отклонения, 

◦ Данни  за  водоснабдяването  и 
отпадните води;

◦ Вид  на  инсталацията  и  нейните 
характеристики  –  напор,  вложени 
материали; 

◦ Главни  водопроводни  и 
канализационни  клонове  и  сградни 
съоръжения и др;

◦ Вертикални и хоризонтални трасета 
–  местоположение,  описание,  вид  на 
вложените материали;

◦ Информация  за  вида  и  големината 
на предишни и настоящи повреди ако 
има  такива,  включително  и  по-рано 
предприети  мерки  за  възстановяване 
или подмяна;

◦ Документиране  на  проявени 
повреди с Фотоснимков материал

• Чертежи
◦ Принципни  схеми  за  вътрешните 

инсталации
Представени с обяснителна записка

IIIта фаза – Работен проект
/След съставяне на Техн.Паспорт/

• Разработване  на  Работен  проект  за 
реконструкция  и  усилване  и 
въвеждане  на  нови  конструктивни 
елементи:

◦ Промяна на конструктивна система;
◦ Трансформация  на  съществуващи 

неконструктивни  елементи  в 
конструктивни;

◦ Въвеждане  на  пасивни  защитни 
механизми  или  чрез  дисипативни 
връзки, или чрез сеизмична изолация;

◦ Редуциране на масите;
◦ Ограничаване  или  промяна  на 

предназначението;
◦ Частично събаряне и въвеждане на 

нови  конструктивни  елементи  за 
новите натоварвания.

Процедурата  за  проектиране  на 
усилване  и  реконструкция  да 
включва:

• Идеен  проект  –  избор  на  техника  и 
вид на интервенцията; предварително 
оразмеряване  на  допълнителните 
конструктивни  елементи; 
предварително  определяне  на 
променената  коравина  на  усилените 
елементи;

• Общ  статико-динамичен  анализ  и 
конструктивни заключения

• Анализи;
• Проверки;
• Работни Чертежи с посочени якостни 

характеристики  на  влаганите 
строителни материали

IIра фаза
/  по искане на Възложителя/  

• Статико-динамическо  изследване  и 
Конструктивно-техническа експертиза 
за  установяване  състоянието  и 
носимоспобността  на 
конструктивните елементи;

• Разрушителни и/или безразрушителни 
изпитвания на място;

• Пробни натоварвания;
• Възпроизвеждащо  проектиране  за 

разликата  между  натоварванията 
(старо ---> ново);

• Определяне  на  вида  на  фундирането 
на сградата или съоръжението;

• Определяне  на  условията  на  земната 
основа,  посредством  Инженерно-
геоложки доклад;

• Оценка  и  препоръки  за  бъдещо 
саниране  на  основни  конструктивни 
елементи и фундаменти за достигане 
необходимите  якостни  и 
деформациони характеристики

• За  достигане  изискванията  на 
чл.169  и  чл.169А  на  ЗУТ  - 
следващата фаза е работен проект.

I  ви фаза /задължителен/  
• Визуален оглед и Фото заснемане
• Определяне  на  конструктивната 

система;
• Информация за вида и големината на 

предишни  и  настоящи  повреди  на 
конструкцията,  ако  има  такива, 
включително  по-рано  предприети 
мерки за възстановяване;

• Информация  за  общите  размери  и 
характеристиките на приетото сечение 
на  елементите  на  сградата  и 
механичните  характеристики  и 
състоянието на вложените материали.

• Схеми на натоварване и въздействие;
• Съпоставителна  таблица  за 

натоварвания и въздействия за период 
на  проектиране  и  действащите  в 
момента норми;

• Чертежи:
◦ Кофражни  планове  на  етажните 

нива – плочи, греди, колони, шайби 
и  др.характерни  конструктивни 
елементи;

◦ Монтажни  схеми  за  сглобяеми 
стоманобетонни конструкции;

◦ Монтажни  схеми  за  стоманени 
конструкции и съоръжения;

◦ Характерни разрези;
• Заключения и препоръки и данни за 

съставяне на Технически паспорт

• Визуален оглед
• Фото заснемане
• Определяне  на  база  данни  за 

Идентификационните  параметри  по 
чл.5 ал.(1) на Наредба №5

• Описание  на  настоящето  и/или 
планираното  предназначение  на 
сградата;

• История  на  сградата  –  година  на 
построяване, промени и др.

• Вътрешни линии на застрояване;
• Външни линии на застрояване;
• Вертикална планировка;
• Квартално застроителен план;
• ПУП  – Оценка  на  съответствието  с 

предвижданията  на  ПУП  и  с 
правилата и нормите за застрояване

• Кинт
• Определяне  габарит  асансьорни 

кабини и обща достъпна среда;
• Определяне тип на асьорната подемна 

уредба и нейното състояние.
• Чертежи:
◦ Ситуационен план;
◦ Архитектурни  разпределения  на 

етажите;
◦ Фасади;
◦ Характерни разрези;
◦ Привързване към основен репер
◦ Геодезическо заснемане

V.Част: „ОВиК“

III.Част: „Електротехническа“I.Част: „Архитектурна“

Създаване на Екзекутивна документация за съставяне на Технически паспорт
Обем и съдържание


