
 

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; +359 886 386 192 
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: 
 

Обучителен курс по работа с  

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ 

НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Тема на курса: 

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ 
СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – СРЕДСТВО ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИРАНЕТО И КОНТРОЛА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

Организира се с любезното съдействие на     
Камара на строителите в България 

 

 
    

 
Цели на обучението: 
 

 Запознаване на участниците в инвестиционния процес с нормативната база в 
областта на хидроизолациите и актуални изменения. 

 Представяне на „Ръководството за проектиране и изпълнение на 
хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”. 

 Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по 
изпълнение на хидроизолационните системи.  

 
Съдържание на обучението: 
 

 Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и мостови 
съоръжения: 

- материали; 
- принципни детайли; 
- технически решения. 

 Хидроизолационни системи на плоски покриви: 



- материали; 
- принципни детайли; 
- технически решения. 

 Зелени покриви, покриви-паркинги и мокри помещения в сгради. 
 Хидроизолационни системи на скатни/наклонени покриви: 

- материали; 
- принципни детайли; 
- технически решения. 

 
 
Курсът ще се проведе на 29.09.2022 г. във Велико Търново с начален час 13:30. 
 
 
Такса участие: 108 лв. с ДДС 
 
За членове на КСБ – 60 лв. с ДДС 
 
За всеки втори и следващ представител на една и съща фирма, член на КСБ – 36 лв. с 
ДДС 
 
Данни за банков превод: 
IBAN BG66UNCR75271000012019 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
Основание: Обучение Ръководство по хидроизолации 
Титуляр на сметка: БАИС 
 
 
Моля да се регистрирате за участие не по-късно от  20.09.2022 г./вторник/, до 17.ч. , 
на имейл-vtarnovo_office@ksb.bg, като посочите  трите имена и позиция на 
обучаемото лице, от коя фирма е представител, имейл адрес и телефон за контакт. 
 


