
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Настоящата техническа спецификация касае изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 

1 - 5 от ЗУТ на сградата на Народен театър „Иван Вазов“. 

 

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

При изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва 

стриктно Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите. 

 

ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛЕДВАНЕ  

Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с 

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

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

техническите паспорти на строежите: 

1. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата;  

2. Даване на предписания и препоръки за изготвяне на проектна документация; 

3. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти (чл.6 , Част 

Б, т. 1-4 от Наредба № 5/2006 год. за техническите паспорти на строежите) като се определя 

график и последователност за изпълнението на ремонтни дейности, изпълнението на които 

е необходимо за правилното функциониране на сградата. 

 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

а) Част „Архитектурна”  

 Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията,  извършени по време 

на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.  

б) Част „Конструктивна”  

Доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно 

дълъг експлоатационен период – поне 40 години.  

в) 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. 

г) Част „Ел. инсталации”  

Обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла и слаботокови инсталации. 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. 

д) Част „ОВК”  



Обследват се отоплителната инсталация, състоянието на мрежите, типът и 

състоянието на абонатната станция. Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ.  

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

е) Част „Пожарна безопасност”  

Обследва 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 (ВиК, 

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. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 

избраните строителни продукти. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ 

Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране 

на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките 

условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

а) Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически 

оглед, визуално. 

б) Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

в) Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“, 

ако има налична проектна документация. 

г) Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 

д) Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и 

провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. 

Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, 

наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и обработка, 

брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение. 

е) Конструктивна оценка на сградата 



 Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на 

досегашния период. 

 Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

 Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

 Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните 

характеристики на вложените материали. 

ж) Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни 

актове. 

з) Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

 

Обследванията на сградите за установяване на техническите им 

характеристики трябва да се извършват по безразрушителен метод. 

 

Обследването завършва с приемане на доклада по Чл. 21, т. 5 от Наредба № 5/2006 

год. за резултатите от обследването от Възложителя. 

Докладът се предава в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) 

на електронен носител – CD/DVD. 

 


