
ФАСАДА ЮГ
М1:50

Проектант:
М1:50Чертеж:

Дата:

ФАСАДА ЮГ

2022г. 7

Фаза:

ОБЕКТ:  Възстановяване  и основен  ремонт  на
съществуваща  сграда  "Бански  комплекс" ,
УПИ  X-1701 , кв.2, село  Ягода,  община  Мъглиж

Гъзможитем:
                           ОБЩИНА МЪГМИЖ
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"Бантки конрмект" - темо агоеа
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ЕКИЕКФТИГЕН ПСОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

Въз основа на становища на
Министерство на културата с
Изх.№ 33-НН-886 от 08.08.2018 и
Изх.№ 33-НН-886 от 22.02.2022
са нанесени следните корекции изпълнени на
обекта:
- Топлоизолация по стени не e изпълнявана в
цялата сграда.
- Покривното покритие е изпълнено от керамични
керемиди с профил близък до оригиналния;
- В разрезите е отстранена техническа грешка с
обработка на част от таваните. Въведени са
правилните довършителни дейности, така че да
има пълно съответствие между планове и разрези.
- Спазени са изискванията на двете становища
касаещи цветното изпълнение на фасадните
повърхности,
а именно - тъмния цвят да е върху най-потъналите
части фасадни повърхности, а най-светлия - върху
най-изпъкналите.
Цветовете на фасадите са определени след
изчукване на мазилкките и достигане до близък до
оригинала цвят.
! ! ! В Н И М А Н И Е ! ! !

ВСИЧКИ РЕСТАВРАЦИОННИ и

КОНСЕРВАЦИОННИ  ДЕЙНОСТИ СЕ

ИЗВЪРШИХА ПОД СТРИКТНОТО

НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕСТАВРАТОР и

РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ.165 ОТ ЗКН

ПРОЕКТАНТИ!

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
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