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Книга V 
 
ОДОБРЯВАМ:……………. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е  
 
 
Предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 
2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 
многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян 

Обекти: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, 
т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по 
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев 
и бл. 10. 

 Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, 
т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по 
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2 и 
бл. А-2. 

 Обособена позиция № 3 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, 
т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по 
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-6, бл. 
Острица 5 и бл. А-3. 

Възложител: Община Смолян 

І. ОСНОВАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО  
Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Националната програма за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 
02.02.2015г., на територията на община Смолян. В това си качество Община Смолян 
отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата, в 
съответствие с действащата европейска и национална нормативна уредба и Методическите 
указания към Програмата.  

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се 
цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия 
на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо 
качество на жизнената среда. 

Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради ще допринесе за:  
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• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 
намаляване на разходите за енергия; 

• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 
на сградите;  

• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие. 

 
Община Смолян осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, 
предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност по сградите. 

Община Смолян отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните 
сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на 
отделните дейности по сградите. 

Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, ще извършат необходимите съпътстващи 
подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на 
проектна документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както 
и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се 
изисква такъв. 

 
ІІ. ПРЕДМЕТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДИТЕ 
 
1. Предмет на настоящата поръчка е: Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 
и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни 
жилищни сгради на територията на град Смолян 
 
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. 
 
2. Информация за многофамилните жилищни сгради: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 

  
адрес 

 
РЗП 
кв.м. 

вид  
стр-во, 
година 

 
брой 
вх 

 
брой  
ап 

 
 
1 

гр. Смолян,  
жк Нов център 
ул. Хан Аспарух № 11,  
бл. № 6 
 

 
4 893,00 

 
ППП  

1978 г. 
 

 
5 

А-10ап,  
Б-11ап,  
В-9ап,  
Г-9ап, 
Д-8ап. 

 
2 

гр. Смолян, кв. Устово, 
ул. "Хаджи Христо 
Попгеоргиев” № 16,  
Блок Изгрев 
 

 
4 598,45 

 
ЕПЖС 
1982 г.  

 
3 

А-10ап,  
Б-12ап,  
В-23ап,  
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3 

гр. Смолян,  
жк Невяста, 
ул.Чан № 6,  
бл. 10 
 

 
4 188,75 

 
ЕПЖС 
1990 г. 

 
3 

А-15ап,  
Б-10ап,  
В-12ап,  
 

 ОБЩО 13 680,20    
 
 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 

  
адрес 

 
РЗП 
кв.м. 

вид  
стр-во, 
година 

 
брой 
вх 

 
брой  
ап 

 
 
1 

гр. Смолян,  
кв. Устово,  
ул. Братан Шукеров № 27,  
бл. А - 1 
 

 
3 964,94 

 

 
ЕПЖС 
1982 г. 

 
3 

А-12ап,  
Б-24ап,  
В-12ап,  
 

 
2 

гр. Смолян,  
жк Невяста, 
ул.Орфей № 3,  
бл. 2 
 

 
5 965,00 

 
ЕПЖС 
1986 г. 

 
4 

А-15ап,  
Б-10ап,  
В-12ап,  
Г-12ап 

 
3 

гр. Смолян,  
кв. Устово, 
ул. "Братан Шукеров" № 22,  
блок А - 2 

 
4 135,23 

 
ЕПЖС 
1983 г. 

 
4 

А-12ап,  
Б-12ап,  
В-20ап,  
Г-12ап 
 

 ОБЩО 14 065,17    
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 

  
адрес 

 
РЗП 
кв.м. 

вид  
стр-во, 
година 

 
брой 
вх 

 
брой  
ап 

 
 
1 

гр. Смолян,  
кв. Устово 
ул. «Братан Шукеров» № 26, 
бл. А - 6 

 
5 208,64 

 

 
ЕПЖС  
1996 г. 

 
4 

А-12ап,  
Б-10ап,  
В-10ап,  
Г-20ап 

 
2 

гр.Смолян,  
ул. Петър Берон № 6,  
блок Острица - 5 

 
4 308,00 

 

 
ЕПЖС 
1988 г. 

 
3 

А-15ап,  
Б-18ап,  
В-15ап,  
 

 
3 

гр. Смолян, 
кв. Устово 
ул. "Братан Шукеров" № 20 
бл. А - 3 

 
5 210,00 

 
ЕПЖС 
1983 г. 

 
4 

А-12ап,  
Б-24ап,  
В-12ап,  
Г-12ап 

 ОБЩО 14 726,64    
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В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 
възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните 
заснемания. 

Възстановената документация ще послужи за последяващо изработване на техническата 
документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност 
на обектите. 

ВАЖНО! 

По Национална програма ще се финансират единствено тези дейности по 
конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, 
настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като 
задължителни в техническото обследване! 

Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания 
към строителните продукти в областта на енергийната ефективност 

III. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор 
включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. 
Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 
Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, 
отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, 
както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики. 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за 
енергийна ефективност, са както следва: 

На основание на ЗУТ: 

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради; 

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

На основание на ЗЕЕ: 

• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите; 

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за 
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 
27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни за тях. 

На основание на ЗЕ: 

• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
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изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

На основание на ЗТИП: 

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 
2006 г.  

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 
предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва: 

• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните 
конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и 
при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

• безопасност в случай на пожар; 

• хигиена, здраве и околна среда; 

• достъпност и безопасност при експлоатация; 

• защита от шум; 

• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

• устойчиво използване на природните ресурси. 

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната 
база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите. 

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 
сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните: 

• да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на 
съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да 
осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, 
влага и шум;  

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и 
изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество 
енергия да е минимално; 

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 
климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи 
въздействия от вибрации;  

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на 
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;  

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 
икономически целесъобразно. 

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на 
енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният 
показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните 
предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности 
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за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G. 

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват 
най-малко: 

1) ориентацията, размерите и формата на сградата; 

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и 
вътрешните пространства, в т.ч.: 

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен 
капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове; 

б) въздухопропускливост; 

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта; 

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително 
изолационните характеристики; 

5) климатичните инсталации; 

6) системите за вентилация; 

7) естественото осветление и осветителните инсталации; 

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; 

9) естествената вентилация; 

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; 

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата 
и вътрешните климатични условия; 

12) вътрешните енергийни товари. 

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки 
я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.  

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които 
първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се приема за 
изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична 
енергия в kWh/m2годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.  

IV. Технически паспорт.Техническото обследване за установяване на техническите 
характеристики на сградата. Препоръки за обхват.  

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 
обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва: 

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,  в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност 
на строежа; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 
разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 
съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 
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Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на 
строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от 
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като, в състава 
им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. 

Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали предложените 
енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на 
реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е 
необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в 
експлоатация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ.  

Обхват на техническото обследване приложим за целите на програмата. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се 
извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 
проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 
разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 
видът на дограмата.  

2. Част „Конструктивна” – изключително важна част, с която се цели доказване на 
носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 
експлоатационен период – поне 40 години.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 БГВ. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена 
от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, 
съоръжения и инсталации"). 

1. 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. 

2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически оглед, 
визуално  

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 
дилатационни фуги и др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 
конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 
„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 
конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 
стомана и др.). 

6. 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. 

7. Конструктивна оценка на сградата 

7.1. 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. 

7.2а.  Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително 
и проведени ремонтни дейности. 

7.2б.  Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са 
носещи конструктивни елементи. 

7.3.  Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на 
характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на 
вложените материали. 

7. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за 
привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове. 

8. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 
антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Забележка: Да се има предвид, че екипите за обследване за техническите характеристики и 
изготвяне на технически паспорт на сградата; за извършване на обследване за енергийна 
ефективност, и за проектиране трябва  да работят съгласувано за постигане на техническите 
изисквания към сградата. Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-
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стойностни сметки (КСС) от проектантите, изготвяне на икономическата оценка в доклада от 
енергийното обследване на база КСС с оглед гарантиране ефективността на разходите за 
енергийно обновяване. Този подход понякога изисква итеративни действия между екипите и 
детайлно съгласуване на всеки етап от инженерните процедури. 

Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване на 
инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на чл. 
169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 
ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите 
основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и 
сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно-
хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези 
основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна 
ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО 
ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ 
С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПРОИЗХОД ИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ 
ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“. 
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