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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               Община Кричим, на основание § 2, ал. 7 от предходните и заключителни 
разпоредби на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите /
Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 
19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. Бр. 2 от 8 януари 
2013 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм. ДВ. Бр. 102 от 12 декември 
2014 г., изм. ДВ. Бр. 79 от 13 октомври 2015 г./ съобщава на всички собственици на 
строежи, че следва да изработят и представят технически паспорти на строежите за 
регистрация пред органа издал разрешението за строеж, както следва: 

І. Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска 
или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или 
смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г., както следва: 

- за строежи от първа до четвърта категория – техническия паспорт се 
съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, 
ал. 6 от ЗУТ.   

- за строежи от пета категория – техническия паспорт се съставя от 
техническия ръководител след завършване на СМР. 

II. При съсобственост на строежа възлагане изготвянето на технически паспорт 
може да се извърши от някои съсобственици за сметка на всички съсобственици. 

ІІІ. За съществуващите строежи, описани в т. І, на които по време на 
строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 
септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на 
наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на 
строежа по глава трета, ако: 

1. лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът 
съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за 
ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация); 

2. техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на 
наредбата. 

         Оригиналните екземпляри на техническия паспорт се представят в общинска 
администрация по местонахождение на строежа, където се вписват в регистър на 
издадените технически паспорти.  

Съгласно § 2, ал. 6 от ПЗР на Наредба № 5 след изтичане на сроковете по т. ІІ, 
Кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за 
които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените 
разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по чл. 
417, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. 

В началото на последната година от определения срок /края на 2022 г./ кмета на 
общината издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен 
технически паспорт. 

Подробна информация за съставяне на технически паспорт на съществуващ 
строеж ще получите на интернет страницата на община Кричим на адрес: 
www.krichim.bg
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