
 

Жилищна сграда кв. Овча Купел 2  

СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ  

   

№ Строителна дейност Описание на дейността/продукта 

I Конструктивна част на сградата  

1 Конструкция 

Сеизмично осигурена монолитна 
стоманобетонова конструкция: безгредови 
плочи, стени (шайби) и колони, фундирани 
плоско съгласно одобрен проект и специфика 
на терена 

2 Външни фасадни стени Изпълнение с керамична тухла   

3 Фасадна топлоизолация 
EPS плоскости 10см с висока плътност или 
каменна вата 7см 

4 Вътрешни преградни стени Изпълнение с керамична тухла  

5 Основен покрив на сградат 
Топло, хидро и пароизолация съглано одобрен 
детайл към архитектурен проект 

6 Озеленяване 
Тревен килим, разстителност и дървесни 
видове съглано одобрен проект 

7 Вертикална планировка Изпълнение съглано одобрен проект 

8 
Мълниезащитна инсталация 
и заземяване. 

Изпълнение съгласно одобрен преокт 

II Архитектурно довършителни - фоайе/та и стълбищна/и клетка/и  

9 Входна врата на сградата 
Металана със самозатварящ се механзъм и 
контрол на достъп 

10 Подови настилки Гранитигресна настилка 

11 Стени и тавани Латекс и/или видим бетон, парапети 

12 Осветителни тела Съгласно електро проект 

13 Пощенски кутии От подходящ материал, със заклюване 

14 Домофонна уредба 
Възможност за  провеждане на разговор и 
дистанционно отваряне на входна врата 

15 Асансьор 
Товароносимост 510 кг до 6 лица, 
електромеханичен, без машинно помещение 



 

16 Фасада 
Силикатна мазилка и/или облицивка с плочи 
(естествен камък, синтетичен камък или HPL) 
съгласно одобрен проект 

III Архитектурно довършителни - жилищна част 

17 Входни врати на жилищата Блиндирна врата с касов ключ,MDF облицовка. 

18 Дограма 
PVC дограма, седем камерна с троен 
стъклопакет. 

19 Стени и тавани 
Гипсова шпакловка, вароциментова мазилка за 
мокри помещения, гипсокартон съгласно 
архитектурен проект. 

20 Подове на жилищата Циментова замазка. 

21 Тераси настлки Гранитогрес, подходящ за външна употреба 

IV Подземен паркинг  

22 Под Стоманобетова плоча с шлайфан/четкан бетон 

23 Стени и тавани Видим бетон съгласно конструктивен проект 

24 Осветителни тела 
Съгласно електро проект и светлотехнически 
изчисления 

25 Електро изводи - контакти Изводи за контакт съгласно електро проект 

26 Врати 
Метална гаражна врата с възможност за 
дистанционно отваряне 

27 Пожарогасене Съгласно одобрен проект 

28 Товарен асаньор 

 Автомобилен асансьор:  
-проходен без кабина 
-товароподемност 6000кг; 
-ширина на вратата 250/200.; 

29 
Пожаризвестителна 
инсталация 

Съгласно одобрен проект 

30 Обездимителна вентилация Съгласно ОВК проект 

V Електо Инсталации 

29 Ключове и контакти 
Брой и  местоположение съгласно одобрен ел. 
проект 

30 Осветителни тела Фасонка с крушка 



 

31 Апартаментни табла 
Автоматични предпазители с дефектно токова 
защита 

32 Основна захранваща мрежа 
Медни проводници от апартаментно табло до 
конзолни кутии съглано електро проект 

33 Силова инсталация 
Силова захранваща мрежа за бойлер и фурна 
съгласно одобрен ел.проект до конзолни кутии 

34 
Звънчево домофонна 
инсталация 

Съгласно електро проект 

35 Окабеляване за Интернет Съгласно проект слаботокава инсталация 

VI Водопроводна инсталация   

36 Тръбна мрежа Полипропиленови тръби с извод на тапи 

37 Водомерен възел 
Стандартен резбови водомер с подготовка за 
модул за дистанционно отчитане (модулът не е 
включен) 

38 Канализация PVC тръби (без подов сифон) 

VII ОВК  

39 Тръбна мрежа отопление 
Полиетиленова многослойна тръба с 
топлоизолация (без подово отопление) с извод 
на тапа 

40 Отоплителни тела Без отоплителни тела 

41 
Етажни водоразпределителни 
табла 

Месингов колектор напълно окомплектован 
със спирателна, регулираща и обезопасителна 
арматура 

42 Климатична инсталация 
Подготовка за климатична инсталация 
вклщючваща точка за отвеждане на кондензни 
води без вътрешни и външни климатични тела. 

43 Отопление 

Блокова абонатна станция за подов монтаж с 
отоплителна мощност Qот=100,0kW, 
Qбгв=50,0kW за централно топлоснабдяване - 
ТЕЦ  

44 Вентилация 
Вертикални клонове от PVC тръби за 
вентилация на мокри помещения и отдимяване 
на кухненски бокс (без вентилатор)  

 


