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Строеж:
Местонахождение:
Собственици и инвеститори:
Независим строителен надзор (технически контрол):
Изпълнител:
Проектант:

ПРОТОКОЛ
На Държавната приемателна комисия (ДПК) за
установяване на годността за ползване на
строежа (частта, етапа от него):

ДНК, назначена със Заповед №
от
г. на
(прил.№1), на основание доклад
№
на независимия строителен надзор, в състав:
Председател:
,
Зам. Председател:
,
и Членове:
1. Специализирани контролни органи на министерства и ведомства съобразно
правомощията им
2. Представители на инвеститора (собственика)
3.Допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на председателя на ДПК
4. Подпомагащи
(собственика)

дейността

на

ДПК

лица

–

се събра на свое първо заседание, проведено на
г.
В процеса на работата си ДПК
КОНСТАТИРА:
А. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО СА:
1. Собственици на терена:
2. Инвеститор(и):
3. Независим строителен надзор:
4. Проектант:
5. Главен изпълнител:
5.1. Подизпълнител:
5.2. Подизпълнител:
6. Технически ръководител:

представители

на

инвеститора
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Б. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:
1. Строежът, частта, етапът от него, представлява:
Всички промени в процеса на строителството са в рамките на допуските по
действащата техническа нормативна база и са отразени в екзекутивната документация.
Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата
нормативна уредба. Констатацията е направена и въз основа на съставения акт обр. 14
(приложение №
)
1.1.
Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗТСУ, ППЗТСУ и др.
1.1.1. – документ за собственост (учредено право на строеж) (приложение №
);
1.1.2. – виза за проектиране (приложение №
);
1.1.3. – одобрени (съгласувани) проекти на
г. и екзекутивна
документация;
1.1.4. – разрешение за стоеж (приложение №
);
1.1.5. – протокол за определяне на строителна линия и ниво (приложение №
);
1.1.6. – констативни протоколи за извършени проверки при достигане на нива,
котлован; цокъл; корниз; било (приложение №
);
1.1.7. – удостоверение по чл. 229а ППЗТСУ (приложение №
);
1.1.8. – декларация за наличието на водени и приключени преписки в ДНСК
(регионалната ДНСК) и в общинската администрация (приложение №
);
1.1.9. – декларация за водени и приключени дела (приложение №
);
1.1.10. – акт обр. 15 (приложение №
);
1.1.11. (приложение №
);
1.2. В процеса на строителството са настъпили и по-съществени промени спрямо
одобрените проекти, съответно одобрени (съгласувани), както следва:
а).
;
б).
;
1.3. По време на строителството са взети (не са взети) необходимите мерки за
запазване от повреди околното пространство (проводи, съоръжения, тротоари, бордюри,
настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др.)
;
2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за
строителство НЯМА (ИМА:)
;
3. Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали и изделия,
монтираните инсталации (в т.ч. ВиК, електро-, топло-, ОВ, газо-, СОТ, асансьори и др. С
повишена степен на опасност, домофони, мълнио-защитни и т.н.), технологични линии и
други машини и съоръжения е (не е)в съответствие със съответните технически норми, което
личи от представените на ДПК документи:
а).
;
б).
;
4. Становища:
;
;
В. ПО СПАЗВАНЕ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
както следва:
- на ХЕИ
;
- на РИОС
;
- на ДВСК
;
- на ПАБ - МВР
;
- на ДТН
;
- на Енергоснабдяване
;
- на фирма ВиК
;
- на БТК
;
- на община
;
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- на кадастър
;
;
Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия
РЕШИ:
І-ви вариант
ПРИЕМА СТРОЕЖА:
, който може да бъде ползван по предназначението си.
1. Комисията предлага на началника на ДНСК (РДСК) да издаде разрешение за
ползване при спазване на следните ограничителни условия:
1.1.
;
1.2.
;
2. Комисията определя срокове за отстраняване на недостатъците по изпълнените
видове работи, както следва:
2.1.
;
2.2.
;
2.3.
;
3. Гаранционните срокове се определят съгласно Наредба 6 за държавно приемане и
разрешаване ползването на строежите в Република България.
Неразделна част от протокола са документите по раздел Б (т. 1.1.1., 1.1.2., от т. 1.1.4.
до т. 1.1.11.) и т.3, букви "а“, "б“, ... и тези по раздел В.
Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК, състояло
се на
г., до което не бяха заявени особени мнения.
ІІ-ри вариант
ОТКАЗВА
Приемането на строежа (частта или етапа от него) по следните:
1.1.
;
1.2.
;
2. Комисията предписва да се изпълнят допълнителни видове работи или ограничения
като условие за приемане на строежа, както следва:
;
3. Комисията обявява представения акт обр. 15 за недействителен.
Неразделна част от протокола са документите по раздел Б (т. 1.1.1., 1.1.2., от т. 1.1.4.
до т. 1.1.11.) и т.3, букви "а“, "б“, ... и тези по раздел В.
Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК, състояло
се на
г.

Председател: ……………………………….. (

)

Зам. председател: ………………………… (

)

Членове:
1. ………………………(

)

5. ………………………(

)

2. ………………………(

)

6. ………………………(

)

3. ………………………(

)

7. ………………………(

)

4..………………………(

)

8. .………………………(

)

