
 

 

1 

 

1. ГРУБ СТРОЕЖ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Конструкция 

Конструктивната система на сградата e комбинирана – скелетна, обособена от плочи, 
греди, колони и носещи стени. Технологията на изпълнение е монолитна, 
стоманобетонна.  
Конструкциите са осигурени на сеизмичност ІХ-та степен по скалата на Медведев - 
Шпонхойер - Карник, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 2/2007г, третираща 
нормите и правилата за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Хидроизолации в 
основи 

Фундаменти и външни стоманобетонни стени под кота ±0.00 се изпълняват от бетон, 
с кристализационна добавка за постигане на водоплътност.  

 

2. ЗИДАРИИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Стени 

Външните ограждащи стени са 25см Porotherm N+F Light, на фирма 
WIENERBERGER или подобна (със съпоставими технически характеристики и 

параметри), а вътрешните преградни стени са 12см, от тухлена зидария, 
изпълнена с керамични блокове с вертикални кухини  на фирма KEBE.  

 

 

3. ПОКРИВ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Покрив 

Покривната система – плосък покрив - над стоманобетонната плоча се 
изпълняват следните покривни слоеве, изброени отвън-навътре: 2 пласта APP 
битумна хидроизолация/ горния пласт е с минерална посипка/, армиран бетон 
за наклон , топлоизолация XPS  10 см и пароизолация. Шапките на бордовете са 
от ламаринена с полиестерно покритие.   

Отводняване 
на покрива 

Водосточните тръби се заустват в канализационната мрежа. Монтират се 
воронки със странично или право оттичане, с хидроизолационна пола.  

 

4. ФАСАДИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Топлоизолаци
я по стени 

Полага се чрез залепване и се дюбелира фасаден експандиран пенополистирол 
EPS 10 см. Дебелината на изолацията варира в зависимост от конкретната зона и 
търсената архитектурна визия. 
Материалите за осъществяването на интегрираната топлоизолационна система 
са производство на фирма „BAUMIT” или подобна (със съпоставими технически 
характеристики и параметри). 
Крайното покритие на интегрираната топлоизолационната система е 
структурната мазилка -  полимерна, която се отличава със следните качества - 
водоотблъскваща, негорима, устойчива на външни въздействия, много добра 
механична устойчивост и не на последно място – висока паропропускливост. 

Фасадни 
мазилки  

Външните фасадни структурни мазилки са „BAUMIT” или подобни (със 
съпоставими технически характеристики и параметри) в съответствие с 
архитектурния проект. 

Топлоизолация 
по еркери 

Топлоизолацията по еркерите под жилищните етажи се изпълнява от фасаден 
експандиран пенополистирол EPS 10см, със завършващи слоеве като при 
фасадите.  
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Позиция Описание на начина на завършване 

Топлоизолация 
по тераси 

Топлоизолацията по терасите над жилищни помещения се изпълнява от 
екструдиран  пенополистирол XPS 10 см. 

 

5. СТЪЛБИЩА И КОРИДОРИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Входна врата 
Входната врата се изпълнява от алуминиева или PVC дограма, с усилен профил и 
с отваряемо крило минимум 100см. Окомплектовката включва и електрическа 
брава, свързана с домофонно – звънчевата уредба и автомат. 

Пощенски 
кутии 

Пощенски кутии за всеки апартамент, монтирани при главния вход на сградата 
и съобразени с интериора във фоайето. 

Под 
Настилката се изпълнява от естествен камък или гранитогрес, като растерът и е 
по архитектурен проект.  

Стени Измазани, шпакловани и финиширани с водно-дисперсионна боя (латекс). 

Таван 

Стълбища - Измазани, шпакловани и финиширани с водно-дисперсионна боя 
(латекс).  
Коридори -Окачен таван от гипскартон, фина бояджийска шпакловка и нанесена 
водно-дисперсионна боя (латекс). 

Стълбищен 
парапет 

Стълбищният парапет по архитектурен детайл. 

Електро Монтирани ключове, датчици и осветителни тела. 
ВиК Монтирани и оборудвани ППК и сухотръбия ф2“. 

Прозорци 
Високо енергийно-ефективна 5 камерна PVC дограма, с прекъснат термомост, с 
двукамерен /три стъкла/ стъклопакет. 

Фоайе  
Окачени тавани, осветление, вътрешни врати и боя /латекс/, съобразена с 
общите части – по архитектурно-интериорни детайли. 

 

6. АСАНСЬОРИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Тип Доставени и монтирани пътнически електрически асансьорни уредби. 

Тип врати Автоматични врати – материал инокс. 

Кабина 
Облицована кабина с вградено огледало и дръжка. Подът на кабината по 
архитектурен проект. 

 

 

7. ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Подово 
покритие 

Шлайфан бетон. 

Стени 
Измазани с вароциментова мазилка и боя по тухлени стени, а по 
стоманобетонови с нанесена боя . 

Тавани Стоманобетонна плоча.  
Електро- 
Високо 
напрежение 

В подземните паркинги , инсталацията ще се изпълнява с кабели тип СВТ 
открито по кабелни скари; 
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Позиция Описание на начина на завършване 

Обща гаражна 
врата 

Монтирана секционна гаражна врата с механизъм за дистанционно отваряне.  

Канал 
Предвидено отводняване, посредством линейни отводнители и подови сифони в 
общи части. 

Вентилация Вентилацията се осъществява, посредством смукателни системи, разположени в общи части 

 

 

8. ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА В СУТЕРЕНИТЕ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Подово 
покритие 

Шлайфан бетон  

Стени (ако има) Измазани с вароциментова мазилка по тухлени стени, с нанесена боя . 
Тавани Стоманобетонна плоча  
Електро- 
Високо 
напрежение 

Монтирани проводници, съгласно проекта, до   осветителните тела и датчици за 
движение.  

Маркировка По проект. 
Платформа (ако 
има) 

Доставена и монтирана двуетажна автомобилна платформа с ел. задвижване 

Гаражна врата Монтирана гаражна врата, без механизъм за дистанционно отваряне.  

 

 

9. СКЛАДОВЕ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Подово 
покритие 

Цименто пясъчна замазка – нивелирана и механично пердашена, за постигане на 
равна повърхност 

Стени Измазани с вароциментова мазилка по тухлени стени, с нанесена боя . 
Тавани Стоманобетонна плоча  
Електро- 
Високо 
напрежение 

Монтирани проводници, съгласно проекта, до конзолите на ключовете и 
лампените излази. Монтиран ключ и осветително тяло. 

Врата Монтирана метална врата.  

 

10. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Електро-
снабдяване 

Изпълнен по проект и сключен договор и платена такса за присъединяване към 

електропреносната мрежа. 

Водопровод Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. 

Канализация Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. 

Отопление Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. 
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11. СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА АПАРТАМЕНТИТЕ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Подово 
покритие 

Циментова замазка. 

Стени и тавани 

Измазани с машинна гипсова мазилка. Нанасянето на последващи обработки и 
крайни покрития (фина бояджийска шпакловка, латекс, декоративна мазилка, 
тапети или др.) не се изпълняват от Продавача и не са включени в продажната 
цена. 

Електро - 
Високо 
напрежение 

Електро инсталацията в апартаментите се изпълнява от проводник съгласно 
проекта. Монтират се апартаментни табла с предпазители, с дефектнотокови 
защити. Монтирани проводници, българско производство, съгласно проекта, до 
конзолите на контактите и лампените излази, монтирани ключове и контакти. 
Брой на контакти, лампени излази и ключове – по проект.  

Електро - 
Ниско 
напрежение 

В апартаментите ще бъдат предвидени слаботокови разпределителни табла. Те 
се монтират в близост до входната врата Монтирани интернет проводници от 
точките посочени в проекта до магистралните линии на сградата. Монтирана 
розетка за интернет в дневната и спалните.  

Вентилация/ 
Отопление 

Предвидено е изпълнението на разводка за климатици – по един на всеки 
апартамент – само за дневната стая. Ще бъдат монтирани проводници за електро 
захранване и тръбни пътища / включително за отвеждане на конденза / за 
климатика в дневната. Доставката и монтажа на вътрешното и външното тяло 
на климатичната система не е задължение на Продавача и не е включена в 
продажната цена. 
Отоплението е предвидено с ТЕЦ. Монтирана разпределителна колекторна 
кутия. Свързването на радиаторите към колекторите е с тръби в замазката по 
проект. Монтажа на алуминиеви глидерни радиатори и лири, не са ангажимент на 
Продавача и не са включена в продажната цена. 
За кухненските нужди ще се изпълни вертикала от готови коминни тела за 
вентилация. 

Домофонна 
инсталация 

Монтиран домофон 

Телевизонна, 
интернет и 
телефонна 
инсталация 

Окабеляване по проект с FTP кабел.,  завършено до розетка, включително;  
 

Прозорци и/ 
или 
вратопрозорци 

Монтирана високо енергийно-ефективна пет камерна или повече PVC дограма , 
остъклена с двукамерен /три стъкла/  стъклопакет.  
Отваряемост – съобразена, както с фасадата на сградата, така и с 
функционалното предназначение на изградените помещения /по 
спецификация/.  

Водопровод и 
Канал 

Водопровод – от полипропилен, с изводи за топла и студена вода, до „тапа”, 
съгласно проекта. Канализация от тръби  PVC, съгласно проекта. Ще се монтират 
водомери за топла и студена вода с опция за дистанционно отчитане, но без 
радио модул. 

Врати 

Интерирони вътрешни врати в апартаментите не се монтират и не са включени 
в продажната цена на имота. 
Монтирана блиндирана входна врата, комплектована с патронна брава със 
заключване, дръжки и шпионка. 
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Позиция Описание на начина на завършване 

Тераси, 
лоджии, 
балкони 

Тераси, лоджии, балкони - циментова замазка с наклон за оттичане на водата. 
Монтирана настилка и цокъл от мразоустойчив гранитогрес. плочки. Монтиран 
подов сифон за отводняване. 
За покривна открита тераса над жилищно помещение –топлоизолация от XPS с 
дебелина 10см, армирана циментова замазка с наклон, два пласта битумна 
хидроизолация.  Монтирана воронка за отводняване на терасата. Монтирана 
настилка тип двоен под, декинг или гранитогрес.  
Монтирано осветително тяло тип плафон или на места аплик за външен монтаж. 
Монтиран парапет – по архитектурен проект. 

 

12.  БАНЯ И ТОАЛЕТНА В АПАРТАМЕНТИТЕ 

Позиция Описание на начина на завършване 

Подово 
покритие 

Стоманобетонова плоча, без циментова замазка. 

Стени Стоманобетонови елементи и тухлена зидария, без варо-циментова мазилка. 

Тавани Стоманобетонова плоча. 
Електро - 
Високо 
Напрежение 

Монтирани проводници, българско производство, съгласно проекта до 
лампените излази и вентилатор. Осветителни тела и вентилатори, не се доставят 
и монтират от Продавача и не са включени в продажбената цена за апартамента. 

Отопление/ 
Вентилация 

Изградена естествена вентилация с PVC тръби съгласно проекта. 
Вентилатор не се доставя и монтира от Продавача.  

Врати Интерирна врати не се монтира и не е включена в продажна цена. 

Водопровод и 
Канал 

Водопровод – тръби от полипропилен с изводи за санитарното оборудване до 
„тапа” съгласно проекта и изводи за бойлер. Монтирани водомери с 
дистанционно отчитане за топла и студена вода, без радио модул. Канализация 
от тръби PVC, без монтирани сифони.  

 

13. Външни паркинги и паркоместа 

Позиция Описание на начина на завършване 

Надземни 
гаражи 

Под - шлайфан бетон, таван – стоманобетонна плоча, стени бетонова повърхност 
за конструктивните елементи, тухлени стени с циментова мазилка,  секционна 
гаражна врата , без механизъм за дистанционно отваряне. 

Външни 
открити 
паркоместа 

настилка – Тревна настилка с паркоелементи, съгласно проекта 

 

14. Вертикална планировка 

Позиция Описание на начина на завършване 

Описание Вертикална планировка - завършена по проект - алеи, озеленяване; 
Поддръжка на 
озеленяване и 
общи части 

Допълнителни месечни разходи ще има за поддръжката на двора, входовете, 
двата сутерена за паркиране, общи съоръжения за сградата и режийни разходи за 
общите части; 

Осветление Ще бъде изпълнено съгласно одобрен проект; 

 

 


