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ЕПЖС ЕПК ПК носещ стоманобетонов 
скелет Други: /опишете/...

o o o o o
2

студен топъл  дървена конструкция стонобетонова плоча смесен
o o o o o

3
Сградни елементи 

подлежащи на оглед (без   
извършване на 

допълнителни интервенции)

Кратко описание на 
състоянието (по видими 

белези )

Съхранена обща 
устойчивост                    / 

отбелязва се с "Х " 
където е приложимо/

Нарушена обща устойчивост                          
/ отбелязва се с "Х " 
където е приложимо/

Забележки

Покривна конструкция

Стени
Балкони и/или лоджии

Стени
Греди, колони, други 
носещи елементи (ако е 
приложимо)
Стълбищна клетка
Сградни инсталации 
(течове; компрометирани 
участъци и др.)
Други
Повредени   сградни 
елементи, които не 
нарушават общата 
устойчивост на сградата, но 
ремонта/ възстановяването 
им не е допустима дейност 
по настоящия проект

4
Обща оценка на общата  
устойчивост на сградата (по 
видими белези)

Описание на мерки извън 
допустимите дейности по 
проекта, чието 
предварително изпълнение 
е необходимо условие за  
включване на сградата за 
обновяване за енергийна 
ефективност по Проекта.

Име/Подпис 

Дата:………………….

.................................................................................................

Пример: Сградната конструкция и елементите й са със съхранена носеща способност. Не е необходимо/ 
необходимо е изпълнение на мерки извън допустимите дейности по проекта, чието предварително изпълнение 
е необходимо условие за  включване на сградата за обновяване за енергийна ефективност по Проекта.

Скатен покрив

………………………………………………………………..
Оценил допустимостта на сградата по видими 
белези:

Oценка на общата устойчивост

Изброяват се /ако е приложимо /

Външни ограждащи елементи

Вътрешни сградни елементи

КОНТРОЛЕН ЛИСТ  ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД ПО ВИДИМИ БЕЛЕЗИ

Оценка по видими белези  на състоянието на сградните елементи - на база оглед на сградата

Монолитно строителствоИндустриално строителство
Дефиниране на сградата по строителна система /отбелязва се приложимото /

Жилищна сграда:                                                                                                                                                                                                                       
адрес:     гр. ....................................... , ж.к./кв ..............................., ул. ................................................., № .....,бл. ......, вх. ....... 
с ……………….(бр. апартаменти) бр. ССО с жилищно/стопанско предназначение  и ………………………., брой собственици………………….

Вид покривна конструкция /отбелязва се приложимото/
Плосък покрив

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМОСТТА НА СГРАДАТА
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