
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/22-50,  факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
за съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи 

Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. технически паспорти на 
строежите задължително се съставят както за нови, така и за съществуващи строежи.  

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж е необходимо да се 
извърши обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169 от Закона за устройство на територията строежите да бъдат 
проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните 
актове и техническите спецификации за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност 
на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания, за безопасност при пожар, за хигиена, опазване на здравето и живота на 
хората, за безопасна експлоатация, за защита от шум и опазване на околната среда, за 
енергийна ефективност. В техническия паспорт на съществуващия строеж задължително 
се отразяват резултатите от обследването за съответствие с изискванията за достъпна 
среда включително за хората с увреждания, съответствие с изискванията за опазване на 
защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на 
недвижимите паметници на културата, както и съответствие с инженерно-техническите 
правила за защита при бедствия и аварии и с изискванията за физическа защита на 
строежите. 

Като резултат от анализа за съответствие на действителните с нормативните 
характеристики се разработват мерки за привеждане на строежа в съответствие със 
съществените изисквания към строежите. Част от Техническия паспорт на строежите е 
Енергийния паспорт, който съдържа информация за интегрираната енергийна 
характеристика на сградата и нормативната й стойност, класификацията на сградата и 
принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление, отопляемата 
площ, енергийните източници, стойностите за годишен разход на енергия.

За резултатите от обследването се съставя доклад. Той 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. 

Обследването на строежите се извършва от лица притежаващи необходимия 
лиценз или необходимата проектантска правоспособност. Това може да бъде консултант, 
получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството или 
проектанти от различни специалности с  пълна проектантска правоспособност.
Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване и се извършва от 
физически или юридически лица, които отговарят на изискванията в Закона за 
енергийната ефективност.
            Оригиналните екземпляри на техническия паспорт се представят в общинска 
администрация по местонахождение на строежа, където се вписват в регистър на 
издадените технически паспорти. Вписаният паспорт на строежа се съхранява към архива 
на строителните книжа, издадени за същия строеж.
            Собственикът на строежа предоставя копие от техническия паспорт, заверено от 
лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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