Приложение към чл. 8 на
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Актуализация
на
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
( на основание чл.14, ал.2 от НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ )
Дирекция "Специализирана администрация
СО - район "БанкяУ/£/? / Ц 9 1
ии ф строежи
Регистър на ъехниче
w

per. №

'•МоШз,

per. N- д.-1оштисг

200....г.

на строеж: 78 СОУ „Христо Сми
находящ се във: УПИ I, кв. 33 по njfStas^Hrfp. Банкя, ул."Царибродска" №5,
район „Банкя" - Столична община
(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)

Per. №

78-мо СОУ "Христо Смирненски", ул."Цари6родска" № 5, район "Банкя",
кадастрални листовеА-З-9-А; А-3-9-В, УПИ L3a училище, Кв. 33

гр.София

Моля обърни!

Приложение към чл. 8 на
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Ч а с т В У к а з а н и я и инструкции за безопасна експлоатация относно:
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени
нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на
носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.
2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване,
пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на
околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или
фасадата и др.
4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните
платформи, на подемниците и др.
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.
(по всяка точка се съставя отделно указание (инструкция), вписва се съставителят, нормативните
и паспортни основания)

Съставил:

арх. Йовка Стефанова
- консултант

по част "архитектурна

инж. Емил Георгиев
- консултант

Тодорова-Цветанова

Тодоров

по част

инж. Емил Георгиев

"

"ОВК"

Тодоров - Управител

на "Строителен

78-мо СОУ "Христо Смирненски", ул."Царибродска"№ 5, район "Банкя", гр.София
кв.ЗЗ
кадастрални листовеА-З-9-А; А-3-9-В, УПИ Ua училище,
Кв. 33
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