РАЗРЕЗ 2-2
Съществуващо положение

Детайл 31
Инкрустиране на цветно стъкло (смалт)
в съществуващ метален кръст
Детайл 32
Монтаж на метална сфера под метален
кръст

Покрив кула (5-2)

Детайл 33
Възстановяване оригинална покривна
конструкция на покрива на кулата

Детайл 1
Каменен фриз к +20,24 (Вариант 2 - циментов фриз)

Възстановяване на
декоративен фриз на балкон
по архивни данни

Интериорна снимка към балкона на църквата, 1980г.

Детайл 2
Каменен фриз к +19,30 (Вариант 2 - мазилка)
Детайл 24
Възстановяване на декоративен елемент от
вароциментова мазилка

Детайл 36
Възстановяване метални жалузи

Гладка вароциментова мазилка
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Детайл 25
Възстановяване каменен подпрозоречен перваз
(Вариант 2 - циментов подпрозоречен перваз)

18
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Детайл 3
Каменен ъглов пиластър с
декоративна ниша и база (Вариант 2 - мазилка)

Детайл 26
Каменен цокъл
(Вариант 2 - циментов цокъл)

Детайл 4
Каменен фриз к +15,90 (Вариант 2 - циментов фриз)
Детайл 5
Възстановяване на декоративна мазилка (рустик) на
кулата по архивни данни
Детайл 25
Възстановяване каменен подпрозоречен перваз
(Вариант 2 - циментов подпрозоречен перваз)

* Във варианта с обличане на колоните на олтар (Детайл 41) и колоните на галерията (Детайл 47) с
каменна облицовка, мазилката предварително се изчуква (около 2,5-3,0см), като се запазва
съществуващата дебелина на колоната след полагане на каменната облицовка

Детайл 29
Каменен цокъл (Вариант 2 - циментов цокъл)
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ЛЕГЕНДА ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Детайл 30
Каменен ъглов пиластър (облицовка) с каменна база
(Вариант 2 - мазилка)
Дъсчена обшивка
Защитно фолио
Топлоизолация - минерална вата 32кг/м3 - 20 см
Пароизолация
Дъсчена обшивка
Дървена носеща конструкция
Дървени летви за каратаван
Рогозка
Мазилка

Керамични керемиди
Летви на разстояние според типа на
керемидата 3/5см
Контралетви 5/5 см
Пародренажна хидроизолационна мембрана
Дъсчена обшивка
Дървена конструкция - ребро
Вентилируемо подпокривно пространство

Възстановяване на
декоративен фриз на таван
по архивни данни
Детайл 48
Възстановяване гипсов
фриз с шлиц за скрито
LED осветление

Гранитни плочи 60 х 40 / Вариант
мозаечни тротоарни плочи
Армирана стоманобетонна настилка 15см
Трамбован чакъл 15см

6
2

1
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Възстановяване на
декоративен фриз на балкон
по архивни данни

Гранитни плочи 60 х 40 / Вариант
мозаечни тротоарни плочи
Армирана стоманобетонна настилка 15см
Трамбован чакъл 15см

Смукателни вентилационни
решетки към рекуператор

Съществуващ зид
Топлоизолация EPS 5cм
Мазилка
Гипсова шпакловка
Акрилна боя на водна основа

6

9

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Изпълнението на Ел и ОиВ да се изпълнява по чертежите на съответните специалности.
3. Размерите на врати и прозорци са от ниво готов под. Размерите на дограмата в отворите са
столарски.
4. Всички мерки за дограма - вътрешна и външна -да се вземат от място от производителя или да се
работи по шаблон.
5. Всички промени да се съгласуват с Проектанта.
6. Всички цветове и материали, неуказани на чертежа, да се съгласуват с Проектанта.
7. Подовите настилки от гранитогресни плочи 30 х 30см не са част от оригиналния интериор.
Демонтират се изцяло и се заменят с каменна настилка
8. Декоративните пиластри се изчукват от двете страни с по 5см. След полагането на 5см вътрешната
топлоизолация, ширината на пиластрите се запазва в първоначалния размер.
9. Прозорците се подменят и възстановяват по визия от архивни снимки, приложени към проекта с
дървени с троен стъклопакет.
10. Входната врата се запазва и освежава. Двете странични врати на Западната фасада се
възстановяват по визия от архивни снимки, приложени към проекта.
11. Окачените тавани са в добро състояние и се запазват, като се боядисват в цвета на стените.
12. Емпорията се запазва и изцяло се освежава.
13. Стените се измазват и боядисват след полагане на вътрешна топлоизолация 5см.
14. Покрив - общото състояние на носещата конструкция е добро. Извършва се частична подмяна на
изгнили греди и дъсчена обшивка. Полага се хидроизолация и се възстановява керамично покривно
покритие.
15. Камбанарията се възстановява в съответствие на първоначалния вид, който е променен след
направата на укрепителни работи през 70-те години на миналия век.

Архитектурно бюро СолЕр Архитекти

2
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1. Аплици по вътрешни пиластри, светещи нагоре и надолу, кота +2,17 - 16бр.
2. Прожектор на пода, осветяващ пиластрите над галерията - 2бр.
6. Прожектори за страничните апсиди на кота +4,50 - 2бр.
9. Прожектор насочен към кръщелен купел на Евгени Босилков - 1бр.
10. Прожектори в съществуващи ниши, кръщелен купел на Евгени Босилков - 2бр.
11. Малки прожектори зад колони на параклис по северната фасада - 2бр.
12. Малък прожектор зад статуя Св. Богородица в параклис на северната фасада - 1бр.
17. Линейно осветление в основа на ниши на четирите фасади на кула, на кота +12,70 - 4бр.
18. Прожектори в ниши на кула на кота +16,70 - 8бр.
19. Централни полилеи - 4бр.
20. Вътрешно осветление към камбаните
21. Плафон входно фоайе - 1бр.

www.solair-bg.eu

Обект:

Католически храм "Рождение на Блажена Дева Мария" в УПИ XV
от кв. 7, идентификатор 03366.602.346.1, гр. Белене, обл. Плевен

Чертеж:

РАЗРЕЗ 2-2 - Проект

M 1:50

Проектанти:

арх. Иглика Люцканова /по чл. 165 от ЗКН/

Част: Арх.

1

Детайл 47
Мраморна облицовка колони*
(Вариант 2 - колони с мазилка)

11, 12

Детайл 44
Каменен цокъл

10
Каменна подова настилка - 2см
Лепило 1см

315

7

Замазка с подово отопление по ОВ проект - 10см
Топлоизолация XPS 10см
Битумна хидроизолация
Подложен бетон 15см
Трамбован чакъл 15см
556

136

6

5

4

арх. Александър Генчев /по чл. 165 от ЗКН/

552

140

3

316
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Разрез 2-2
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Римо-католическа енория "Рождение
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Отец Паоло Кортези
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Този чертеж е собственост на проектантския екип на СолЕр Архитекти и не може да бъде копиран или репродуциран, изцяло или в негови части, нито
дизайнът или информацията в него да бъдат показвани или включвани в работа на трето лице, без писмено съгласие на авторите.
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