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Приложение № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 
 

I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА 
 Училището се намира в УПИ I на кв.26 по застроителния и регулационен план на 
гр.Вършец от 1986 г., и е с РЗП - 3 780 кв.м., собственост на Община Вършец. Имотът е 
разположен върху стръмен терен, като при строителството  планировката му е оформила две 
стравнително равнинни площадки – ниска площадка, върху която са изградени спортните 
игрища, разположени в югоизточната част, и по-висока площадка, върху която се намират 
сградата на училището и прилежащият озеленен двор – в северната и северозападната част на 
имота. Главният подход към училището е директен, от юг - от улица „Цар Иван Асен II“. 
Подходи има и от север, откъм ул. „Цар Борис I“, към двора и към столовата.  
 Сградите на училището могат да се разделят условно на : 

 Учебен блок 
 Столова с кухня-бюфет 
 Актова зала и фитнес – зала/ салон 

 Трите сгради са обединени функционално с топли връзки.  
 Учебният блок е на три етажа, с частичен сутерен и е най-голямата сграда. В сутерена 
под административната част (южната) са разположени складови помещения, които са 
свързани с котелното чрез инсталационен тунел под цялата сграда.  На първия етаж са 
разположени: входно фоайе, стълбище, ресурсен кабинет, лекарски кабинет, класни стаи, 
коридор, WC. От фоайето пред WC има  връзка със столовата и актовата зала, респ. фитнеса, а 
второто стълбище води към сутерена с котелното и работилниците и към горните етажи. На 
втори и трети етаж са разположени учебни стаи, административната част - помещения за 
дирекция, учителска стая, счетоводство; библиотека; фоайета при двете вътрешни стълбища и 
WC. 
 Столовата с кухня-бюфет е едноетажна, масивна, със сутеренен етаж. Столовата с 
умивалните и кухнята заема целия етаж, а в сутерена са разположени кабинет по труд и 
техника, кабинет с дърводелска работилница, стая, складовите помещения на кухнята. В 
сутерена се намира и котелното на училището, което е разположено под част от учебния блок 
и WC и  под част от топлата връзка към салона/ фитнеса. Котелното има връзка чрез 
инсталационни тунели с актовата зала и със сутерена под южната част на учебния блок. Към 
тази част на сутерена, с котелното,  има вход откъм двора на училището, осигурен с бетонова 
низходяща рампа до фоайето на работилниците. 
 Актовата зала е самостоятелна сграда, с частичен втори етаж, свързана с учебния блок с 
топла връзка. Към топлата връзка има пристроен трафопост с плосък топъл покрив. Към 
фитнеса и актовата зала има входове откъм вътрешния двор на училището и входна бетонова 
рампа за достъп на хора в неравностойно положение. 
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 Училището е строено и пуснато в експлоатация през 1973 г. Проектна документация 
липсва, но предвид времето на изпълнение е сигурно, че такава е съществувала. 
Конструктивната схема е скелетна, с носещи стоманобетонови плочи, греди  и колони. 
Строителството е изпълнено по традиционния монолитен начин. Фундирането е върху 
единични и ивични бетонови основи. Покривите са скатни, с дървена носеща конструкция и 
покритие от керамични керемиди, освен трафопоста и част от топлата връзка с фитнеса, които 
са с плоски покриви. 
 Училището е строено на два етапа. При първият е построен триетажният учебен блок. 
При втория етап се пристроява столовата с кухня, топлата връзка и актовата зала. Част от 
пристройката в сутерена е присъединена към котелното. 

След въвеждането в експлоатация не са извършвани нови СМР, които да променят 
категорията на сградата (по ЗУТ) по степен на значимост. Не са премахвани или добавяни 
стени, които да влияят върху коравината на сградата в хоризонтално направление. При 
предишни  ремонти  са правени подобрения чрез извършване на предимно довършителни 
строителни работи. Последните строителни дейности са свързани със санирането на 
училищните сгради- подмяна на дограмата с пластмасова, топлоизолационна система по 
стените, ремонт на покривите.  

 
СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 
 
Училището има изградена водна помпена отоплителна инсталация. Инсталацията е 

разделена на три клона, съответно по един за Учебния блок, Столовата и Актовата зала. 
Клонът, захранващ учебния корпус е с попътно разпределение „Тихелман” и вертикални 
щрангове, а останалите два са с лъчево разпределение. Параметрите на топлоносителя са 90/70 
°С. Тръбите са стоманени електрозаварени, грундирани и топлоизолирани в сутерена. 
Отоплителните тела са двупанелни радиатори без конвективни пластини със строителна 
височина 600мм, недостатъчни по брой и размер. В санитарните възли на Учебния блок и 
Актовата зала инсталацията е ремонтирана и са ползвани панелни радиатори тип 22 /ПККП/ и 
алуминиеви. Тези участъци са в добро състояние и не се подменят. Вертикалните щрангове са 
скрити, вградени в стените на Учебния корпус. Останалата част от инсталацията е положена 
открито. Тръбите са корозирали и с течове. Топлоизточник е котелно в сутерена с 2 бр. котел 
ГНВ 550 с горелки Метеор 60. Циркулационните помпи са 2, от които едната не е изправна. Те 
са от типа 12ЕГ4 -горещоводна центробежна помпа п-во „Випом“ гр. Видин. И двата котела са 
многократно ремонтирани, като ремонта се изразява в шунтиране на пробити димогарни 
тръби, ремонт огледало, изолация и обшивка и почистване. Разширителният съд е отворен в 
подпокривното пространство, подменен 2011г. Горивният процес е с ръчно управление. 
Съществуващото нафтово стопанство е с 1 бр. подземен запасен резервоар и резервоар дневна 
дажба, с прилежащите им арматура и тръбопроводи. Нафтовото стопанство е изградено 
сравнително неодавна и е в добро сътояние.  
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II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР 

 
 Основният обем СМР включва подмяната на съществуваща отоплителна инсталация  в 
сградата на СУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Вършец. Обхваща  учебния блок, столовата, 
работилниците и прилежащите им обслужващи ги помещения. Актовата зала, топлата връзка 
към нея и топлата кухня не са предмет на настоящия проект.   
 Проектът предвижда: 

 Демонтиране  и изнасяне извън обекта на съществуващите отоплителни тела и  
аншлуси;  

 Демонтиране и изнасяне извън обекта през демонтиран прозорец на 2 бр. котли и 
съответната  арматура в котелното на обекта;  

 Не се демонтира и изцяло се запазва съществуващото нафтово стопанство вкл. 
подземен резервоар, подаване в резервоар дневна дажба и самия резервоар. 

 Изграждане на ОИ с отоплителни тела /ОТ/-панелни радиатори тип 22 /ПККП/ с изкл. 
на тези в санитарните възли на учебния блок който са алуминиеви и се запазват. 
Тръбната мрежа  за отопление  е лъчева етажна, разделена на 9 клона - 3 южни, 3 
северни, административен, работилници и столова, и актова зала. 

  Котелно с 2 бр. котли на течно и газообразно гориво пропан-бутан и горивно 
стопанство за него с 20 м3 подземен резервоар. 
 
3.1  СМР по АС ЧАСТ 

 Вътре в сградата на училището 
 Настоящият проект не предвижда преустройство или конструктивни промени по 
архитектурно-строителната част на сградата. Не се събарят, преместват или нарушават 
конструктивни елементи на сградите. 
  При изпълнение на предвидения ремонт съгласно дадените указания и при спазване 
на изискванията на нормативните документи и на ЗЗБУТ, съществуващата конструктивна 
сигурност на сградите няма да се наруши и същите ще могат да се ползват по 
предназначение. 

 
В котелното се предвижда подмяна на входната врата със самозатваряща се уплътнена 

врата ЕI 120 по мярка то място.  
Всички щети предизвикани от демонтажните работи по отоплителната и котелна 

инсталации се отстраняват с предвидени в количествената сметка нов прозорец за котелното, 
замонолитка, изкърпване на мазилка, шпакловка и двукратно боядисване по стени и тавани с 
основен цвят. 

Гипскартон на конструкция се използва за скриване на вертикалните главни 
тръбопроводи през етажите. Той се полага с топлоизолация 50мм. шпакловка и двукратно 
боядисване в основен цвят.  
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ВАЖНО:  
Извън видовете СМР в одобрения технически проект, в количествената сметка е 

предвидено извършване на ремонтни дейности в различни помещения на сградата, като 
подмяна на врати и прозорци, обръщане на страници около врати и прозорци с шпакловка, 
боядисване  с латекс, частична подмяна на ел. инсталация, подмяна на мивки, облицовка с 
фаянсови плочи, настилка с гранитогрес, подмяна на керемиди на покрива на столовата. 

Тези дейности са подробно описани като видове и количества в количествената сметка 
част: „АС – Текущ ремонт“. 

 

 СМР извън сградата на училището 
 

РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОПАН-БУТАН, ОГРАДА И ПЛОЩАДКА 
 

Обектът ще ползва основно гориво  втечнен въглеводороден газ /ВВГ/ и алтернативно 
гориво газьол за промишлени нужди.  

ВВГ се съхранява в подземен резервоар 20 м3, оборудван с необходимата за зареждане, 
сервизиране, изпразване и ревизия арматура и измерителни уреди. От резервоара, който се 
намира на нормирано отстояние от съседни сгради  и инфраструктура  в северозападната част 
на двора на училището, посредством ГРТ с изпарител налягането на газта се редуцира до 500 
mbar. През подземен газопровод от ПЕВП се довежда до северната стена на котелното, а от 
там -  до комбиблока на горелката за ВВГ със стоманен газопровод.  

Газьолът за промишлени нужди се съхранява и подава към горелката от съществуващо 
нафтово стопанство.  

 
ФУНДАМЕНТ ПОД ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР 

 
 Резервоарът за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан се монтира подземно, върху 

стоманобетонен фундамент, изготвен предварително на уточненото място. От технологична 
гледна точка е удачно изпълнението на фундаментна стоманобетонова плоча 590х220, с 
дебелина 25 см, от бетон клас В20, Rb=11,5MPa. Фундаментната плоча се изпълнява с кота на 
фундиране -2,60  върху здрава земна основа. За кота ±0,00 е приета котата на бетоновата 
площадка. Изкопът за резервоара трябва да се изпълни, като стените му се оставят с откос 2:1 
и/ или се укрепят с метални кофражни платна и дървени талпи по преценка на техническия 
ръководител. Изкопът ще се изпълни механизирано, но последните 20-30 см задължително се 
изравняват на ръка. Фундаментната плоча под резервоара се армира с двойна мрежа от 
армировъчна стомана клас АIII с Ra=375 MPa. В плочата се забетонират анкери от N16х500 
(закладни части за връзка с хомутите) на местата, уточнени предварително според размерите 
на резервоара и местоположението на монтажните куки на резервоара.  

  Бетонът да се уплътни след изливането му и за него се полагат грижи по време на 
втвърдяването му в зависимост от атмосферните условия. Горната повърхност на плочата се 
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подравнява и нивелира. На местата на стъпване на резервоара с двете си стъпки ( подпори) се 
монтират гумени изолиращи подложки-ивици. След нивелиране и установяване на 
окончателното му положение, резервоарът се стабилизира с два броя хомути от шина 40х4, 
натегнати към анкерите. Връзката се осъществява чрез натягащо устройство, свързващо 
анкерите и предварително заварени за хомутите обтегачи от ф16. Хомутите се монтират така 
че, между тях и резервоара да има гумени изолиращи ивици с ширина 10 см и дебелина 4мм. 

 Фундаментът, с така описаните размери и армировка, е оразмерен да поеме всички 
натоварвания по време на експлоатация и при извършване  на хидростатичното изпитване на 
съда. 
 Резервоарът се комплектова с необходимата спирателна, предпазна и контролно- 
измервателна арматура съгласно проекта по част Технологична и се покрива с антикорозионно 
покритие. Непосредствено преди засипването се прави оглед за целостта на покритието – на 
резервоара и хомутите, и при нужда дефектите се поправят. Засипва се с пясък или пресята 
суха пръст. Обратната засипка да се изпълнява на пластове и да се уплътнява ръчно, а не 
механизирано. Повърхностният пласт е от 5-10 см филц. 
 

ОГРАДА 
 

Около подземния резервоар се изпълнява ажурна метална ограда върху бетонов 
фундамент,  която ще възпрепятства достъпа. Височината на оградата е 2,50м, от плетена 
поцинкована оградна мрежа с ф2,2 и  каре 5х5 см и поцинковани тръби 2“, забетонирани във 
фундаментите. Стъпките са единични бетонови, с размери ф50х80, изкопани със свредел.  

 
БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА 

 
Служи за подход и зареждане на подземния резервоар от газовозите.  До площадката се 

достига през съществуващия метален портал за достъп до двора на училището от ул. „Цар 
Борис I“. Площадката се изпълнява след премахване на хумусния слой и подравняване на 
терена. Като основа се насипва и уплътнява трошен камък с дебелина 20-30 см, върху който се 
изпълнява армираната настилка. За армировка се ползват готови заварени мрежи N8 със 
стъпка 20 см. Настилката се изпълнява от бетон клас В20, като се предвиждат фуги съгласно 
проекта. Фугите да се запълнят с еластична смес от  битум и каменно брашно или друг 
подходящ фугопълнител.  

Околовръстно на бетоновата площадка се полагат пътни бетонови бордюри за 
укрепването й. Бетоновата настилка се изпълнява с наклон от 5% към улицата. Между 
площадката и съществуващата зидана масивна ограда остава тревна ивица с ширина около 
1,00м, която да се оформи с подходящи наклони така, че да може да отвежда дъждовните води 
от двора към улицата.  

Съществуващия портал се ремонтира така, че да е възможно надеждното му отваране, 
затваряне и заключване. Почиства се от ръжда,  обработва се антикорозионно и се боядисва. 
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2.2 СМР  ЧАСТ ОВКХТТГ 

 
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

 
Демонтажни работи Учебен блок , Столова и работилници: 
Предвижда се демонтиране  и изнасяне извън обекта на съществуващите отоплителни 

тела и аншлуси към тях, отрязани  до равна стена. След демонтажа на отоплителните тела и 
аншлусите не трябва да остават стърчащи дюбели, винтове, тръби и др. Скритите щрангове се 
оставят както са. Наранената повърхност по стените и подовете се замонолитва с шпаклова и 
боядисва с основен цвят с боя за вътрешна употреба.  

Демонтажни работи Котелно: 
Демонтиране и изнасяне извън обекта през демонтиран съществуващ дървен прозорец 

на 2 бр. котли, тръбопроводи, водоразрпеделители, циркулационни помпи, арматура в 
котелното на обекта и металоконструкция зя укрепване. Не се демонтира и изцяло се запазва 
съществуващото нафтово стопанство вкл. Подземен резервоар, подаване в резервоар дневна 
дажба и самия резервоар. Не се демонтира водопроводната инсталация. Ел. инсталацията се 
преработва и допълва съгласно проекта. Изработва се и се монтира алуминиев прозорец на 
мястото на демонтирания. 

 
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

 
Избрана е отоплителна инсталация с голяма гъвкавост в управлението, като е 

предвидено зониране по функционален признак и разположение и широк диапазон на 
параметри на топлоносителя, с което се цели максимална гъвкавост, пъргавина и 
икономичност на инсталацията. Отоплението на обекта е водно помпено 70/50 º, с лъчево 
разпределение, разделено на 9 клона. 7 от клоновете са за Учебния блок-всеки етаж има южен 
и северен клон. Южните клонове обхващат класните стаи, а северните – коридорите. Седмия 
клон обхваща стаите на административната част на сградата. Осми клон захранва столовата и 
работилниците, а девети клон е предвиден за Актовата зала. Отоплителните тела са  панелни 
радиатори тип 22 за всички помещения с изключение на тоалетните-там се предвиждат 
алуминиеви радиатори, които са съществуващи и се запазват. Темепературите, подържани в 
отделните помещения са съгласно заданието. Всички отоплителни тела са с ТРВ на 
подаващата, секретен вентил на връщащата линия и обезвъздушител. Арматурата е 
вандалоустойчива. Тръбната разводка е с тръби от ППР с нисък коефициент на топлинно 
разширение за отпление / fiber basalt/. Те са предвидени открито по стените на скоби, 
поставени през 1м. Тръбите се топлоизолират с тръбна изолация от микропореста гума 
единствено в сутерена и в котелното. Вертикалните участъци на мрежата в Учебния корпус се 
обличат в колона „куфар” от гипскартон - 2 бр,  един в източните класни стаи и  един в 
коридора до тоалетните. Гипскартонът се шпаклова и боядисва в основен цвят с боя за 
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вътрешна употреба. Отворите, пробити за преминаването на тръбите се уплътняват с 
полиуретанова пяна, шпакловат и боядисват. Циркулацията се осигурявя от 2 бр. 
циркулационни помпи с ниско енергопотребление. Инсталацията е обезопасена с 2 бр. 
предпазен клапан и 2 бр. мембранен разширителен съд. Потребната топлина за обекта е 298 
кВт и се добива в 2 бр.  водогреен котел, обрудван с двустепенна горелка на гориво газьол за 
промишлени нужди, с топлопроизводство 600 квт, и идентичен такъв с гориво втечнен 
въглеводороден газ. Едновременно може да работи само един от котлите. Котлите  са 
предвидени в самостоятелно съществуващо котелно помещение в сутерена. Коминът на 
котелното е зидан, масивен, с плътни керамични тухли, обмазан отвътре и отвън - 
съществуващ. Той  обслужва котлите и се уплътнява и доокомплектова с херметична вратичка 
за почистване и дренаж. Предвиден е водоразпределител със 7 излаза и 2 входа и 
водосъбирател с 10 входа и 2 изхода. Циркулацията през отделните кръгове на отоплителната 
инсталация се управляна със сервоклапани на водосъбирателите. Управлението на 
топлоизточника става с контролер за 9 отоплителни кръга с корекция по външна температура 
и рециркулация със седмична програма и възможност за ръчно управление на котлите и 
деветте кръга по температура. 

 
ГОРИВНО СТОПАНСТВО 

 
 Обектът ползва основно гориво  втечнен въглеводороден газ /ВВГ/ и алтернативно 

гориво газьол за промишлени нужди.  
ВВГ се съхранява в подземен резервоар 20 м3, оборудван с необходимата за зареждане, 

сервизиране, изпразване и ревизия арматура и измерителни уреди. От резервоара, който се 
намира на нормирано отстояние от съседни сгради  и инфраструктура  в северозападната част 
на двора на училището, посредством ГРТ с изпарител налягането му се редуцира до 500 mbar. 
През подземен газопровод от ПЕВП се довежда до северната стена на котелното. През ЕМВ 
отсекател с ръчно възстановяване и през стоманен газопровод горивото се довежда до 
комбиблока на горелката за ВВГ. Пред входа на горелката се предвиждат филтър, спирателен 
кран, манометър и мека диелектрична връзка за газ. Запасът от гориво е предвиден за 15 
дневна работа на обекта на 100% с 8 часов работен ден в зимен режим. Всички елементи на 
инсталацията се свързват в един отделен заземителен контур. 

Газьолът за промишлени нужди се съхранява и подава от съществуващо нафтово 
стопанство. От съществуващия резервоар дневна дажба през съществуваща стоманена тръба 
½” в замазката на пода горивото се подава към групата за подготовка. Групата се състои от 
входящ спирателен кран ЕМВ НЗ 230V за нафта ½” свързан така, че когато към горелката е 
подадена заявка за горене вентилът да се отвори, а във всички останали случаи, вкл.  при 
липса на електричество, да е затворен. Групата включва съдче за утаяване и обезвъздушаване 
на горивото, филтър електроподгревател, арматура и тава за разлята нафта. 
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АВАРИЙНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

 
Разработена е механична смукателна вентилация на котелното. Вентилацията е 

оразмерена за 8- кратен въздухообмен и е изпълнена като взривобезопасна. Изсмукват се 
4330м3/ч от ниската зона на помещението на 10 см от пода. От високата зона се изсмукват 
1500м3/ч за по-леките съставки на замърсителите в помещението. Вентилаторът е с 
взривозащитено изпълнение. Въздуховодите са кръгли, от поцинкована ламарина, решетките 
са стоманени. Въздухът се изхвърля на кота + 2.50 над терена до котелното. На изхода на 
въздуховода се предвижда метална решетка. Всички елементи на инсталацията се свързват в 
един отделен заземителен контур. Приток на въздух за горенето на котела и вентилацията се 
предвижда през декомпенсационна решетка за монтаж на прозорец, монтирана в горната част 
на новомонтирания алуминиев прозорец. 

 
3.3. СМР  ЧАСТ ЕЛЕКТРО 

По отношение на ел. захранването в съответствие с НУЕУЕЛ, обектът се отнася към ІІІ 
категория. 
 Ел. захранването на обекта е обособено в самостоятелно табло-РТу (№18 табло у-е 
аварийна вентилация, осветление, газсигнализация, у-е ЕМ клапан-отсекател и изпарител), 
което се захранва с кабел NYY-5х6мм² от съществуващо РТ за сградата. Мястото му на 
монтаж  е  съобразено с технологията  и безопасното му обслужване. Разпределителното 
таблото РТу се доставя оборудвано от доставчика на технологичното обзавеждане- същото ще 
се оборудва съгласно технологичните нужди на обекта. 
Защитната и комутационна апаратура да се подберат съобразно условието по напрежение, по 
ток на електромагнитният изключвател и селективност, а контакторите по допустимо 
нагряване в номинален режим.  
Изключвателният ток на апаратите да е съобразен с допустимият ток на кабела на 
защитавания токов кръг.  
 От РТу с кабел тип: NYY-5х6мм² се захранва ел. табло за управление на котли (РТк)  и 
с кабел тип: NYY-5х6мм² ел. табло за управление на изпарител (РТи).   Разпределителните 
табла за управление  РТк и  РТи се доставят оборудвани от доставчика на технологичното 
обзавеждане- същото ще се оборудва съгласно технологичните нужди на обекта. В РТк да се 
предвиди електрическа блокировка за невъзможност на работа на горелката без да работи 
помпата. РТи да се оборудва с авариен стоп-бутон. 
 Според противопожарните изисквания е предвидено монтирането на вентилационна 
система с осемкратен авариен въздухообмен за час, чрез вентилатор с взривозащитено 
изпълнение Ex с мощност 0,55 kW / 380 V, захранен с проводник NYY 4 x 1,5 mm2. 
            Вентилаторът ще работи в аварийна ситуация за осемкратния въздухообмен и се 
включва ръчно с бутон от таблото; автоматично с дву- канален газ сигнализатор в случай, че 
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датчикът регистрира наличие на газ в помещението над 0,5%, независимо дали преди това 
вентилаторите са били изключени ръчно. 
 При задействане на предупредителната система се включва авариен звуков и 
светлинен сигнал (сирена или звънец и лампа в помещението за денонощно дежурство) и 
аварийното осветление. Осветителните тела са във взривозащитено изпълнение, 220V. 
Звуковият сигнал се спира с бутон от таблото; 
 Ако съдържанието на природен газ във въздуха на помещението продължи да се 
покачва и достигне до 1,0%, предупредителната система задейства предвидения авариен 
отсекател (в случая електро - магнитен вентил с ръчно възстановяване), който се монтира на 
входа на газопровода на входа в сградата, така че да спре напълно подаването на газ до 
вътрешния газопровод. Прекъсва се и ел. захранването на котелното. 
           Силовата електрическа инсталация обхваща захранването на всички електрически 
консуматори  и контактите за общо предназначение, тя  е предвидена да се изпълни с кабел 
NYY .  
 Осветлението е решено с LED осветително тяло 2х9W и аплик - 9W. Реализираните 
количествени и качествени показатели на осветителните уредби са съобразни с нормите за 
изкуствено осветление по БДС - EN 12494-1:2002. При изпълнение на кабелната линия за ел. 
захранване на РТи-  на дъното на кабелния изкоп да се направи подложка от пясък  с дебелина 
0.10м  с цел предпазване от наранявания. Кабелната линиия да се положи без механически 
напрежения и повреди през време на монтажа с резерв до 5% за компенсиране на деформации 
от температурни промени или от разметване на терена. Върху кабела да се насипе пресята 
пръст (която да се трамбова) с дебелина 0.35м и върху насипа да се постави предупредителна 
лента от подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп да се дозасипе с чиста пръст, която 
да се трамбова на пластове по 15-20см, след което да се възстанови съответното външно 
покритие/ настилка.  
 Преди подаване на напрежение по кабела да се направят изпитания с повишено 
напрежение с цел установяване на годността му за нормална работа. Изпитанията да се 
направят от акредитирана лаборатория. Кабелът да се монтира без механични напрежения и 
повреди. На заземяване подлежат всички метални нетоководещи части на 
електросъораженията, разпределителното табло и металната конструкция на сградата. 
Заземителният контур  ще се изпълни с поцинкована шина 40/4мм, монтирана по пода на 
котелното помещение. Всички части подлежащи на заземяване ще се присъединят 
самостоятелно към него. Заземителите ще се изпълнят с по два броя земни кола L 63/63/6, като 
горният им край на 0.7 м от кота терен ще се изпълни с болтово съединение за направа на 
контролни измервания.  
 Сградата, в която е обособено котелното помещение има цялостно изградена и 
въведена в експлоатация мълниезащитна инсталация. Преустройството на отоплителната 
инсталация няма да доведе до необходимост на увеличаване на разполагаемата мощност. 
 Всички съоръжения влизащи в окомплектовката на обекта да са стандартни и със 
сертификат за природен газ. Оборудването да се заземи и занули, според изискванията на  
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„Наредба  №3/09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни 
линии”, ДВ бр.90 и 91/2004г. ГИ трябва да бъде свързана (електрически) към обща шина за 
изравняване на потенциалите на електрическите уредби в сградата, съгласно чл.208 „Наредба  
№3/09.06.2004г.”, като мястото на свързване е посочено в отделен ел. проект. Подвързването 
да се извърши съгласно действащите в момента нормативни документи от оторизирана 
за целта фирма. 

 
 3.4 СМР  ЧАСТ МТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 
 
 Вътрешната газова инсталация в СУ Иван Вазов гр. Вършец, ул. ”Иван Асен II” № 
19 включва изграждането на горивно стопанство с 20 м3 подземен резервоар за ВВГ, 
газопровод, ГРП и монтаж на газов уред газова горелка, осигуряваща отоплението на 
училището. Обектът ще се захранва с ВВГ от доставчици с газовози.  

Разположението на газовите уреди е дадено на чертежи /аксонометрия и ситуация/. 
Максималната консумация на уредите е Qmах = 40нм3/ч и обща максимална топлинна 
мощност - 600кW. Изходните данни за разработката на проекта са взети от заданието и 
от заснемане на място. 

Помещението, в което ще се монтира газовияj уред е съществуващо котелноq 
разположено в сутерен в североизточната част на сградата. Стените на котелното са 
масивни и частично остъклени, а тавана на помещението е от масивна конструкция. 
Подът на помещението е бетонов. Стените, тавана и пода са съобразени с изискванията 
на “Наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар”. 

Работната и аварийната вентилация на помещението e съгласно чл. 97 на Наредба 
за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите 
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове - приета с ПМС 
No 243/10.09.2004 год. (НУБЕТНГСИВВГ). Тази вентилация трябва да осигури 
естествена вентилация в помещението с най- малко 1,6м3 въздух за 1кW обща 
номинална мощност на газовия уред и 8- кратно аварийно изсмукване от ниската зона на 
котелното. На котелното ще се инсталира 1 брой газова горелка с максимална термична 
мощност 600кW. Котелното, в което ще се инсталира газовият уред е с общ обем 541м3. 
Минимално необходимият въздух, подаван към горивната уредба е: V= 1,6x600 = 960 
м3/ч 

Компоновка на обекта: 
Котелното ще се захранва с ВВГ от подземен резервоар в тревната площ в 

северната част на имота. Подаването на газ към котелното от резервоара се осъществява 
през  табло (ГРТ), находящо се на територията на горивното стопанство и газопроводно 
отклонение с диаметър ф63мм ПЕВП подземно с работно налягане Рраб=0.5Ьаг от ГРТ 
до котелното. 

 По посока на движение на газа има сферичен спирателен кран 11/2”, 16Ьаг и 
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електромагнитен отсекателен вентил, след което се влиза в котелното със стоманена 
тръба ф48х3.9, където газът се подава към стабилизатор от 0,05МРа на 0,01МРа. 
Монтирани са: манометър с кран- бутон отчитащ работно налягане 0,05МРа, филтър, 
манометър с кран- бутон отчитащ работно налягане 0,001МРа, предпазно- отсекателен 
клапан за високо налягане, отклонение със сферичен спирателен кран 3/4", 16bar и свещ 
след него. Свещите служат за дегазиране на участъка при необходимост от ремонт или 
изпитване. Гъвкава диелектрична флексибалнна връзка подава газ към газовата горелка. 

Диаметърът на газопровода е определен чрез пневматичен разчет и е разчетен за 
работно налягане 100 mbar до газовия уред, а загубите възлизат на 8,6 mBar за най-
отдалечената точка на инсталацията. Газопроводът ще се монтира открито по стената и 
колоните на сградата. Укрепването на газопровода на открито е предвидено с метални 
разглобяеми скоби, разположени на 2м максимум една от друга, анкерирани към 
негоримата конструкция на сградата. Преминаването на газопровода през строителни 
елементи се извършва в обсадна тръба 076/4мм- БДС 6360-80, като междутръбното 
пространство се запълва с полиуретанова пяна. Надземният участък на газопровода ще 
бъде заземен към заземителния контур на сградата. Защитата от корозия на открито 
положените стоманени тръби се осъществява в следната последователност: 

- механично почистване от ръжда и замърсявания; 
- еднократно грунд за метал; 
-боядисване на газопровода в лимонено жълт цвят с емайллак в надземния участък. 
Всички технологични тръбопроводи за ВВГ (газопроводи) от инсталацията са от 

безшевни стоманени тръби по БДС EN 10208-1. Съединителните и фасонните елементи 
на газопроводите са стоманени и са изработени от материал, съвместим с материала на 
газопровода. Качествата на използваните тръби, фасонни части и материали се 
потвърждават със сертификат на производителя, съгласно изискванията на Наредбата. 

По време на строителството на газопроводите при пресичане или успоредно 
преминаване на други проводи/ел. кабели, телефонни кабели и др./, се спазват 
изискванията за отстояния съгласно Наредба за устройство и безопасна експлоатация на 
преносни и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) и Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за 
разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. 

За автоматичен непрекъснат контрол на пропуски от газ в помещението трябва да 
се монтира газсигнализатор, включващ ел. магнитен отсекателен клапан. Техният 
датчици - два броя, се монтират в най-ниската част на котелното на макс. 100 мм от 
пода. 

Газозахранващите линии съдържат всички необходими елементи за защита, 
блокировка и регулиране съгласно Наредба за устройството, безопасната 
експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни газове - приета с ПМС No 243/10.09.2004 год. 
(НУБЕТНГСИВВГ). 
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 Така избраната кофигурация позволява автоматизиране на всички основни 
технологични процеси. По този начин се подобрява горивния процес и се подобряват 
условията на работа на експлоатационния персонал. Разположението на съоръженията, 
монтирани в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, трябва да позволяват безпрепятствен достъп 
на обслужващия персонал до тях. 

 Газов уред: 
 Газова горелка двустепенна - 1 брой 
 -работен флуид – втечнен въглеводороден газ; 
- работно налягане - 0,01 МРа; 
-Дебит - 40 нм3/ч; 
-изходяща мощност - 600 KW;  
-електронно запалване; 
-две степени на мощност 
-йонизационен контрол на запалването и горенето; автоматичен газов комбиблок; 
Тези горелки са от последно поколение и се характеризират с: 
-точност да поддържа необходимата мощност, да поддържа стабилни параметри, 

гарантирайки висока ефективност, намалявайки консумацията на гориво и разходи по 
поддръжка и настройки; 

- изключителен дизайн и размери, лесна за употреба и инсталиране. 
- ниски емисии 
Газовите уреди трябва да са в съответствие с БДС ЕХ 746-2, сертифицирани и знак 

за качество СЕ. 
Да се осигури контрол без разрушение на заваръчните съединения и механични 

изпитвания на газовите инсталаци. 
Всички материали на обекта трябва да отговарят на изискванията на БДС и 

работния проект. Технологията за изпълнение на заваръчните работи и влаганите 
материали за изпълнението на газовите съоръжения трябва да отговарят на изискванията 
на глава IV от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен 
газ. 

Контролът на качеството на заваръчните работи по газовите съоръжения и 
инсталации се извършва от възложителя и от изпълнителя на СМР. В обема на 
проверката влизат: 

 -проверка на качеството на вложените основни и добавъчни материали; 
- операционен контрол в процеса на сглобяването, заваряването и приемането на 

готовите заварени съединения по външен вид - извършва се външен оглед на заварката; 
- проверка правоспособността на заварчика. 
При газопроводи до 1,7МРа до ГРТ и 0,05 МРа до газовия тракт на горелката, 

какъвто е обектът, е предвиден 100% визуален и контрол на плътност с пяна на всички 
газопроводии, 50% гамаконтрол на челните заваръчни шевове на участъка 1.7 МРа. 
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Допустимо ниво на качество „С” по БДС ЕN 25817. 
Изпитването на газопроводите и съоръженията се извършва съгласно БДС ЕN 

12007, БДС ЕN 12327, БДС ЕN 12279, глава седма от Наредба за устройство и безопасна 
експлоатация на преносни и разпределителни газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ ) и настоящата инструкция. 
Изпитанията могат да се провеждат след пълно приключване на строително-монтажните 
работи и проверка качеството на заварените съединения. Преди изпитване на отделните 
участъци на газопровода на якост и плътност, същият се продухва със сгъстен въздух в 
продължение на един час, с минимална скорост на продухване 0,3 до 0,4м/сек или 
минимален дебит 0,4 до 0,5м3/мин. (таб. А1 БДС ЕХ 12327). 

Всички компоненти на газовата инсталация трябва да са открити и свободни за 
достъп. 

Преди монтажа на газовата инсталация и газовите уреди изпълнителят трябва да се 
запознае с проектната документация, сградата, спецификата на помещинията и 
особеностите отразени в проекта. Транспортирането и разопаковката на уредите и 
съоръженията да се извършва съобразно инструкцията на производителя. При наличие 
на транспортни дефекти да не се пристъпва към монтаж, а да се уведоми производителя 
и транспортната фирма. Използваните материали, арматура и газови уреди трябва да 
бъдат предназначени за работа с природен газ и придружени от сертификат и 
декларация за съответствие от производителя, подробно техническо описание и 
инструкция за експлоатация преведени на български език. Евентуални промени са 
възможни само след съгласуване с авторите на проекта. 

Монтажните работи се извършват съгласно проекта и инструкциите на 
производителя. При монтажа да се внимава да не се получи размяна на входните и 
изходните връзки, както и възможността за получаване на механични напрежения 
между уреда и газопровода при изпълняване на твърди връзки. 

Преди монтажа на газовите уреди да се извърши прецизна проверка на 
електрическата инсталация на обекта. Изпълнителят да изисква от потребителите 
протоколи от акредетирана лаборатория от измерване на: 

импеданс на контура “фаза - защитен проводник”; 
омическо съпротивление на заземителната и мълниезащитна инсталация;  
съгласно чл. 664, чл. 668 и чл. 674 от “Наредба за техническа експлоатация 

на електрообзавеждането”/НТЕЕ от 2000г./. Горепосочените протоколи да се включат 
като неразделна част от изпълнителската документация, която се предава при приемане 
на обекта. 

Монтирането на газовите уреди и по-специално електрическата и КИП и А част да 
се извършва задължително по инструкция, предоставена с уреда, от правоспособни, 
обучени и инструктирани лица, преминали необходимите курсове по квалификация и 
притежаващи съответните свидетелства и удостверения. Свързването на газовите уреди 
към електрическата инсталация се осъществява съгласно препоръчаната от 
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инструкцията вид връзка. Препоръчително е подвързването на газовите уреди към 
 електрозахранването да  бъде на отделен токов кръг с предпазител, оразмерен 
за съответния товар. Желателно е да няма галванична връзка между газовия уред и 
газовата инсталация, което се постига посредством диелектрична флексибалнна връзка. 
Оборудването и газопроводите да са заземени за отвеждане на електростатичното 
електричество. Да се поставят надписи: "Внимание - газ! Взривоопасно!", "Паленето 
на огън - строго забранено ” 

За осигуряване на нормална работа на всички газови консуматори, включени в 
газозахранващата инсталация, е необходимо още при нейния монтаж да се спазват 
някои основни правила и изисквания: 

 Всички тръби, които се използват за изграждане на вътрешния газопровод и 
газозахранващите линии трябва да бъдат почистени от консервиращи корзионно-
предпазни смазки, т. е. да се обесмаслят; 

 Вътрешната повърхност на тръбите трябва да бъде проверена за липсата на 
механични отложения, силна корозия и прах. Необходимо е да бъдат почистени 
механично и обдухани със силна струя от пара или сгъстен възух за да е сигурно, че 
останали замърсявания в последствие няма да повредят седлата на регулиращите и 
електромагнитния вентил; 

 При монтажа на всички елементи от газовата арматура да се спазва указаната на 
тях посока на протичането на газа; 

 Газовата арматура идва със заглушки или лепенки на присъединителните фланци, 
които я предпазват на вредни вещества, които могат да я замърсят и повредят. Те трябва 
да се свалят от фланците непосредствено преди монтажа, така че да се избегне 
възможнотта от попадането на прах и други замърсители в арматурата; 

 При монтажа на арматурата особено да се внимава да не се монтира без да са 
свалени предпазните капачки или да се обърне посоката на монтаж на самата арматура; 

 Всички опори на газопроводите трябва да бъдат плъзгащи. Не трябва да се 
допуска фиксиране на газопровода, което би представлявало пречка за свободното му 
термично разширение. 

 Компенсатори и антивибрационни елементи се предвиждат само в границите на 
газозахранващите линии. 

 Всички продухвателни свещи трябва да бъдат изведени най-малко на 1 м над 
покрива на сградата. Краят на продухвателните свещи трябва да е оформен така, че да се 
предотврати попадането на вода и замърсители в газозахранвагцата система. 

 Препоръчва се монтажът на газозахранвагцата линия да започне от газовите 
уреди. 

Газозахранвагцата линия трябва да бъде така укрепена, че да се елиминират 
допълнителни напрежения от газопроводите и да има възможност всеки елемент да бъде 
демонтиран, без да се демонтират газопроводите. 

 Предварителни настройки 
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Регулирането на наляганията да се извърши съгласно инструкцията на газовите 
уреди. Точните настройки се извършват в процеса на пусково-наладъчните работи на 
горивната уредба с работен флуид въглеводороден газ. 

 Пробно пускане с ВВГ 
Преди началото на пуска да се провери дали в помещението има наличие на газ, 

като се включи мониторингивата инсталация. Ако се установи такова, помещението 
трябва да се вентилира. Това се явява и проверка на автоматичната система за контрол 
на наличие на газ в помещението. 

Съгласно разходната характеристика на газовите уреди, автоматичните прибори се 
настройват по указанията в инструкцията на газовите уреди и се донастройват точно в 
процеса на пуска и наладката на горивната система. 

Да се контролират следните величини: 
 налягането на газа пред регулатора; 
 налягането на газа след регулатора; 
 настройката на предпазно-изпускателния клапан; 
 настройката на предпазно-отсекателния клапан на регулатора за газ; 
 стойностите за високо и ниско налягане. 
Включване на газозахранващата линия: 
Отваря се плавно бързозатварящият кран в началото на газовия тракт, съгласно 

инструкцията на завода производител. Газопроводът се продухва чрез продухвателната 
свещ до пълно обезвъздушаване. При наличие на необходимото налягане на газа пред 
магнетвентилите, се подава сигнал от командното табло за запалване на газовите уреди. 

ВНИМАНИЕ:Първоначалното пускане на газозахранващата линия и 
експлоатацията й трябва да се извършват само от компетентни лица, притежаващи 
документ за работа с газови съоръжения. Те трябва да познават много добре 
конструкцията на газовите уреди и елементите на газозахранващата линия. 

Поддържането, ремонтирането и преустройването на газовите инсталации се 
извършва от лица, получили разрешение по чл. 36 от ЗТИП. Обслужването се възлага на 
лица, навършили 18 години, физически и психически здрави и преминали обучение по 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на 
газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове - приета 
с ПМС No 243/10.09.2004 год. Обслужващият персонал трябва да има технологична 
схема на газовата инсталация и инструкция за обслужване. Персоналът трябва да бвде 
запознат с необходимите мерки за безопасност при експлоатация и с телефонния номер 
на аварийната служба, органите за технически надзор и прогивопожарна безопасност на 
населението. 

Стартирането и експлоатацията на газовите горивни уредби се извършва съгласно 
БДС ЕИ 746; 

Газовата инсталация е от “Ф5.А”  категория на производство по 
пожаробезопасност съгласно чл. 8, ал. 2 на “Наредба № 13-1971 от 2.9 Октомври 2009г. 



        ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
      Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана            

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail:admin_varshetz@mail.bg 
                                           www.varshets.bg. 
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за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, 
Обн. ДВ. бр. 96 от 04.12.2009г. 

Разстоянията между подземните тръбопроводи ще се изпълнят при спазване 
изискванията на Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 
съоръжения в населени места.  


