
 

 

 
 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
 

София 1164, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5   
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236; +359 0886 386 192 
bais.bg@gmail.com; www.bais.bg 

П О К А Н А 
 
„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани 
да вземете участие в: 

Дискусионен панел  
„ Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. Отражение при проектиране, изпълнение и контрол на 

фасадни топлоизолации“ 
 
Дискусионният панел ще се проведе на 06.03.2019 г. от 15.00 ч. до 17.00 ч. в рамките на 
изложението „Архитектурно-строителна седмица 2019“ в семинарната зала на зала №3 на 
„Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147. 
 
Събитието се провежда в партньорство с „Камара на архитектите в България“.  
 

Ще бъдат обсъдени следните проблеми: 
1. Промени в Наредбата, касаещи топлоизолацията на фасадите: 
- за ниски и средно високи сгради (с височина ≤ 28 метра); 
- за високи сгради (с височина > 28 метра). 
2. Проектиране на противопожарни ивици. 
3. Изпълнение на ETICS – системи, детайли, особености. 
4. Контрол по изпълнение на противопожарните мерки. 
5. Въпроси и отговори. 

 
Събитието е насочено към архитекти, инженери-проектанти, консултанти – упражняващи 
строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации. 
 
Цели: 

 Запознаване на целевите групи с основните изменения в Наредба № Iз-1971 от 
29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар публикувани на 31.07.2018 г.; 

 Отражението на тези изменения върху проектирането и изпълнението на фасадни 
топлоизолационни системи. 
 
Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация. 
Моля да потвърдите участието си в дискусионния панел в срок до 04.03.2019 г., като попълните 
следната електронна форма. 
 
След регистрацията ще получите линк за изтегляне на покана за вход, която следва да 
разпечатате и представите в деня на събитието пред служителите по регистрация на 
изложението „Архитектурно-строителна седмица 2019“  на входа на „Интер Експо Център“. 
 
Лице за контакт: Алекс Ефисенева  
+359 2 963 10 71; +359 886 372 236 

https://bais.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96i%d0%b7-1971/

