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Книга V 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

Целта на настоящите технически спецификации е да се осигури свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на обществената поръчка е кметът на община Смолян. 

 Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, 

т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-

Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”. 

Изпълнението обхваща строителство на 2 /два/ строителни обекта, както следва: 

1. Извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян. 

2. Извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян. 

 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

С решение № 859 на Общински съвет Смолян от 18.12.2014 г. Община Смолян 

кандидатства пред Министерството на икономиката и енергетиката по ПРОГРАМА BG04 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ГРАНТОВА СХЕМА 

BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ 

И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ за финансиране на проекти за следните обекти: 

 

1. ОДЗ № 3 "Родопчанче" – ясли и градина 

Проектът има за цел изграждането и монтажа на инсталация за използване на биомаса 

(пелетно гориво), която да замени остарелия котел, както и разработването на нова 

отоплителна система, която да подмени съществуващата амортизирана инсталация и 

отоплителни тела на ОДЗ 3 „Родопчанче”, гр. Смолян. Котелът на течно гориво ще се 

запази, като резервен топлоизточник в случай на авария на пелетния котел.  

 

2. ІІ-ро ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 

Проектът има за цел изграждането и монтажа на инсталация за използване на биомаса 

(пелетно гориво), която да замени остарелия котел, както и разработването на нова 

отоплителна система, която да подмени съществуващата амортизирана инсталация и 

отоплителни тела на ОУ  „Асен Златаров”, гр. Смолян.  

 

 

 

 
 
 
 

 
Министерство на 

енергетиката  
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ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

А. ОДЗ № 3 "РОДОПЧАНЧЕ" – ЯСЛИ И ГРАДИНА 

 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ НА РАЗРАБОТКАТА 

 

Обединеното детско заведение се състои от Детски ясли и Детска градина, 

обособени в три корпуса. Детските ясли включват две сгради – основна сграда, 

съставена от частично отопляем приземен етаж, партер и един етаж и пристройка 

състояща се от партер и един етаж. Детската градина се състои от частично отопляем 

приземен етаж, партер и един етаж. Разпределителната мрежа на отоплителните 

инсталации на двете детски заведения е монтирана в приземните етажи, а на 

пристойката към Детските ясли на партера. Топлоснабдяването на ОДЗ „Родопчанче”  се 

осигурява от един отоплителен котел на течно гориво (промишлен газьол), монтиран в 

котелно помещение в приземния етаж на детската градина и чрез подземно положени 

тръби захранва и детските ясли.  

Настоящият проект има за цел изграждането и монтажа на инсталация за 

използване на биомаса (пелетно гориво), която да замени остарелия котел, както и 

разработването на нова отоплителна система, която да подмени съществуващата 

амортизирана инсталация. Новият пелетен котел ще се монтира в новоизградено котелно 

помещение намиращо се в съседство със сградата на детската градина.  

За да се намалят неудобствата за ползвателите ще се запазят доколкото е 

възможно трасетата на съществуващата разпределителна мрежа, вертикалните 

щрангове, както и местата на отоплителните радиатори.  

В резултат на проведеното обследване за енергийна ефективност на сградите е 

установено следното по отношение на същетвуващата инсталация: 

- Съществуващата система за топлоснабдяване с котел на течно гориво е морално 

остаряла, с примитивна система за регулиране на температурата на топлоносителя към 

отоплителната система и с нарушена изолация, което води до значителни топлинни 

загуби; 

- При дългогодишната експлоатация тръбната мрежа е кородирала и с намалено сечение; 

- Тръбната хоризонтална разпределителна мрежа е в лошо състояние – с течове и 

нарушена топлоизолация; 

- Вертикалните щрангове при течове предизвикват аварии, които трудно се ремонтират; 

- Отоплителните тела са чугунени в старата част и стоманени панелни в новата част, без 

радиаторни вентили с терморегулиращи глави и запълнени частично с утайка; 

- Предвиденото централно обезвъздушаване е неефективно и част от отоплителните тела 

не работят добре. 

Съществуващата отоплителната инсталация е проектирана и изпълнена по 

нормативните изисквания за топлофизичните характеристики на външните ограждащи 

елементи без топлоизолация на външните стени, подове и покриви и дограма с висок 

коефицент на топлопреминаване. След подмяната на дограмата и топлоизолацията по 

околните ограждения са намалени топлинните загуби на отопляемите помещения и 

потребната топлинна мощност е по-малка. Това налага преизчисляване на топлинните 

товари за помещенията, при актуални коефиценти на топлопреминаване. 

Проектът се разработва и ще бъде изпълнен в съответствие с:  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 813/2013 НА КОМИСИЯТА от 2 август 2013 година за 

прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и 

комбинирани топлоизточници. 
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ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 

 

1. Енергиен център  

Основното съоръжение на новопроектираната инсталация за използване на 

биомаса (пелетно гориво) ще бъде отоплителен котел на дървесни пелети, който ще се 

монтира в новоизграденото монолитно котелно помещение, намиращо се в съседство на 

сградата детската градина. Новоизграденото котелно помещение е разделено на две 

секции, в едната ще се монтира отоплителния котел, а в другата метален бункер за 

пелети с дъно под наклон от неръждаема стомана 3500/1500/H1200 мм, който захранва 

вградения бункер на отоплителния котел посредством Шнекова система с дължина до 

4.0 м; дебит: min 50kg/h Ne=1.0kW/380V.  

Металният бункер за пелетно гориво ще се захранва ръчно, докато бункерът на 

котела (стокера) ще се захранва автоматично от разходния контейнер с помощта на 

шнековата система.  

В същото помещение е предвидено и място за съхранение на пелети върху 

дървени палети в непромокаеми чували. 

За новопроектирания пелетен отоплителен котел ще се достави предварително 

изолиран стоманен комин - тип тръба в тръба с диаметър ф400 мм и височина 5 м, 

съгласно изискване на Производителя.   

Новоизграденото котелно помещение, в което ще се монтира пелетният котел, е 

снабдено с трасферна решетка за осигуряване на пресен въздух за горенето и за 

вентилация. 

Конструкцията на сградата на котелното ще е е монолитна стоманобетонова с 

размери 10,40м на 5,50м, намиращо се в съседство на сградата детската градина. 

Ограждащите външни зидове са от керамични тухли - 25см. Покривът е с метални греди 

и столици, покрит с покривен панел – каменна вата. От вътрешната страна металната 

конструкция е затворена с 2 пластапожароустойчив гипсокартон. 

Индивидуалното обезопасяване на пелетния котел е чрез монтиран в котелното 

помещение затворен разширителен съд с обем 500литра и предпазен клапан.  

Циркулацията на топлоносител между новоизграденото котелно помещение и 

съществуващото котелно помещение (в което ще се осъществява разпределението на 

топлоната между отделните сгради) е чрез водна циркулационна помпа, монтирана в 

помещението.  

С помощта на предварително изолирани тръби, положени безканално, 

топлоносителят ще се подаде в съществуващото котелно разположено в приземния етаж 

на Детската градина, от където ще се захранят две отделни отоплителни инсталации за 

отопление - едната за Детската градина и втората за Детската ясла.   

Не се предвижда подмяна на съществуващата подземно положена топлопреносна 

мрежа от котелното в Детската градина до разпределително помещение в Детските ясли. 

В съществуващото котелно помещение ще се осъществи връзката между новия 

пелетен котел и съществуващия нафтов котел, който ще се използва за резервен и 

авариен при евентуална авария на пелетния котел. За целта е предвиден буферен съд, в 

който се обединяват двата котела и при нужда се превключва от единия към другия 

топлоизточник.  

В проекта се предвижда цялостна подмяна на водоразпределители и 

водосъбиратели както в съществуващото котелно помещение в детската градина, така и 

в съществуващото разпределително помещение в детските ясли.   

Обезопасяването и поемане на разширение на водата се осъществява от монтиран 

към водосъбирателя в детската градина затворен разширителен съд с предпазен клапан.  

Циркулацията и разпределението на топлината между детската градина и яслите 

се осъществява от съществуващите на обекта циркулационни помпи – работа и резервна. 

За осигуряване на хидравлично балансиране на система се предвижда на отделните 

щрангове да се монтират баланс шранг вентили.  
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Обемните бойлери за БГВ с обем 750л, които се захранват от отоплителната 

инсталация, се монтират съответно в котелното помещение на детската градина и в 

разпределитрелно помещение в детските ясли.  

За справка и изясняване с така описаните инсталации – виж чертеж – 

Функционална схема – отоплителна и соларна инсталация.  

Тръбната инсталация е запълнена с 30% разтвор на пропилен-гликол.  

 

2. Отоплителни и тръбни инсталации  

С цел намаляване на крайното потребление на енергия на обединеното детско 

заведение е предвидена цялостна подмяна на вътрешната отоплителната инсталация, 

оразмерена на базата на новите топлинни загуби, което включва: 

- Подмяна на отоплителните тела (чугунени радиатори), които са запълнени с утайка със 

стоманени панелни радиатори  за подобряване на топлоотдаването им; 

- Окомплектоване на отоплителните тела с радиаторни вентили и секретни вентили за 

правилно балансиране на отоплителната система и поддържане на нормативните 

температури; 

- Окомплектоване на отоплителните тела с индивидуални обезвъздушители за 

подобряване на топлоотдаването им; 

- Монтиране на нови вертикални щрангове със сечение, отговарящо на намаления 

топлинен товар, с което ще се повиши проводимостта и няма да има аварии; 

- Монтиране на нова хоризонтална разпределителната мрежа и топлоизолирането й, за 

да се намалят топлинните загуби и проводимостта на тръбите; 

- Инсталиране на автоматични обезвъздушители на най-високите точки на вертикалните 

щрангове.  

Регулирането на мощността на инсталацията ще се осъществява от енергийния 

център (от таблото на пелетния котел, посредством с управление по външна 

температура и модулация на подаваща температура на топлоносителя) и не се 

предвиждат радиаторни вентили с терморегулиращи глави, поради достъпът на много 

хора до тях, което не е надеждно от гледна точка на сигурност за такъв тип обекти. 

Новопроектираното централно отопление ще се осъществява от водна помпена 

отоплителна инсталация с разпределителна мрежа, разположена в приземните етажи на 

двате сгради детските ясли и детската градина, а за разширение на детските ясли 

тръбната мрежа е по тавана на първи етаж. За всеки от трите корпуса (1. Детска градина; 

2. Детска ясла; 3. Детска ясла- разширение) е предвидена отделна тръбна система. 

Щранг за детската градина се захранва от водоразпределител/събирател в сградата на 

детската градина, а за детските ясли и разширението от  водоразпределител/събирател в 

приземнния етаж на яслите.  

Циркулацията на топлоносител за всички сгради -  детските ясли и за градината 

се осъществява от работна и резервна циркулационна помпа, монтирани в 

съществуващото котелно помещение в детската градина (за справка виж: Функционална 

схема – отопление и соларна инсталация). 

Разпределителната мрежа ще бъде изпълнена от стоманени шевни тръби на 

заварка.  След направа на студената проба на инсталацията, разпределителната мрежа в 

приземните етажи на двете сгради ще бъде изолирана с топлинна изолация с 

микропореста затворена структура.  

Вертикалните щрангове ще бъдат изпълнени от стоманени шевни тръби на 

заварка грундирани и боядисани, монтирани открито.  

Подвързването на отделните радиатори ще се осъществи със огънати от 

стоманена тръба  аншлуси с диаметър ½“.  

 

3. Инсталация за битово горещо водоснабдяване 

Предвидено е битовото горещо водоснабдяване на Детските ясли и Детската 

градина през лятото да се осъществява чрез инсталация със слънчеви колектори, като е 
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осигурено 100 % резервиране на затоплянето на водата и от отоплителния пелетен котел 

и от допълнителен електронагревател. Предвидени са две отделни системи за всяко от 

двете детски заведения (за справка виж: Функционална схема – отопление и соларна 

инсталация). 

Всяка от предвидената слънчеви колекторни система за БГВ се състои от 

следните елементи: 

 Плосък слънчев колектор с площ: 2.5m2 Synsystem Select PK 2.5 със селективно 

покритие; размери: 2000/1228/90mm;  тегло на 1бр: 44kg; 

 Бойлер за подготовка на БГВ  с две серпентини(соларна и от отоплителна 

инсталация) и обем  V=750l; комплект с електронагревател 7,5kW/380V; 

 Тръбна мрежа от изолирани медни тръби;  

 Соларна станция осигуряваща принудителна циркулация на топлообмения флуид, с 

възможност за поддръжка и безопасно функциониране. Включената циркулационна 

помпа с параметри  L=0.5m3/h; H=8mH2O; Ne=0.1kW/220V  Комплект със 

спирателни кранове, възвратен клапан, филтър , холендри и уплътнения и 

разширителен съд за соларни инсталации с обем 50l. 

Всеки от слънчевите бойлери осигурява 1970 л/час вода с температура 45°С при 

топлоносител 80/60°С, което е напълно достаъчно за нуждите на детските заведения. 

Слънчевияте бойлери ще се монтира в съществуващите котелни помещение на двете 

сгради. Допълнително във всеки от обемните бойлери ще се монтират и ел. нагревател с 

мощност 7,5 kW (авариен режим). 

 

ПРОБИ 
 

След завършване на монтажа на отоплителните инсталации да се извърши 

хидравлична проба. При установяване плътността на инсталацията да се направи 

топлоизолация на тръбната мрежа, след което да се направи топла проба. 

При извършване на топлата проба следва да се направи ефектно регулиране на 

инсталацията чрез регулиране на радиаторните вентили, така че всички отоплителни 

тела да загряват равномерно. 

След монтиране на инсталацията да се направи единична проба и пуско-

настроечни изпитания на съоръженията. 

 

 

Б. ІІ-РО ОУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" 

 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ НА РАЗРАБОТКАТА 

 

Училището се състои от два корпуса – корпус „А” (стар корпус) и корпус „В” 

(нов корпус, включително гимнатически салон). Корпус „А” се състои от частично 

отопляем приземен етаж, партер и 2 етажа. Корпус „В” се състои от частично отопляем 

приземен етаж, партер и 3 етажа. Разпределителната мрежа на отоплителните 

инсталации на двата корпуса е монтирана в приземните етажи. Топлоснабдяването на 

училището се осигурява от два отоплителни котела, един на твърдо гориво – въглища и 

втори котел на течно гориво (промишлен газьол) 

Настоящият проект има за цел изграждането и монтажа на инсталация за 

използване на биомаса (пелетно гориво), която да замени остарелите котли, както и 

разработването на нова отоплителна система, която да подмени съществуващата 

амортизирана инсталация. За да се намалят неудобствата за ползвателите, ще се запазят 

доколкото е възможно, трасетата на съществуващата разпределителна мрежа, 

вертикалните щрангове, както и местата на отоплителните радиатори.  
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В резултат на проведеното обследване за енергийна ефективност на сградите е 

установено следното по отношение на същетвуващата инсталация: 

- Съществуващата система за топлоснабдяване с два котела, на твърдо и течно 

гориво, е морално остаряла, с примитивна система за регулиране на температурата на 

топлоносителя към отоплителната система и с нарушена изолация, което води до 

значителни топлинни загуби. Основният котел, който се използва за отопление на 

сградата, изгаря въглища, което води до сериозно замърсяване на околната среда, 

допълнителния котел използва скъпо течно гориво; 

- При дългогодишната експлоатация тръбната мрежа е кородирала и с намалено 

сечение; 

- Тръбната хоризонтална разпределителна мрежа е в лошо състояние – с течове и 

нарушена топлоизолация; 

- Вертикалните щрангове при течове предизвикват аварии, които трудно се 

ремонтират; 

- Отоплителните тела са чугунени в старата част и стоманени панелни в новата 

част и запълнени частично с утайка; 

- Предвиденото централно обезвъздушаване е неефективно и част от 

отоплителните тела не работят добре. 

Съществуващата отоплителната инсталация е проектирана и изпълнена по 

нормативните изисквания за топлофизичните характеристики на външните ограждащи 

елементи без топлоизолация на външните стени, подове и покриви и дограма с висок 

коефицент на топлопреминаване. След подмяната на дограмата и топлоизолацията по 

околните ограждения са намалени топлинните загуби на отопляемите помещения и 

потребната топлинна мощност е по-малка. Това налага преизчисляване на топлинните 

товари за помещенията, при актуални коефиценти на топлопреминаване. 

Проектът се разработва и ще бъде изпълнен в съответствие с:  

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 813/2013 НА КОМИСИЯТА от 2 август 2013 година за 

прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни 

топлоизточници и комбинирани топлоизточници. 

- „Техническите норми и правила за проектиране на отоплителни, 

вентилационни и климатични инсталации”, Наредба N I з -1971 за строително 

- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 

Нaредба N2 за норми за допустими емисии / концентрации в отпадъчни 

газове/ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници,  Правила за приемане на отоплителни вентилационни и 

климатични инсталации, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради и други нормативни документи. 

 

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 

 

1. Енергиен център  

Основното съоръжение на новопроектираната инсталация за използване на 

биомаса (пелетно гориво) ще бъде отоплителен котел на дървесни пелети, който ще се 

монтира в съществуващото котелно помещение, намиращо се в обема на старата част от 

обекта. В съществуващото котелно помещение ще се монтира отоплителния котел и 

метален бункер за пелети с дъно под наклон от неръждаема стомана 3500/1500/H1200 

мм, който захранва вградения бункер на отоплителния котел посредством Шнекова 

система с дължина до 4.0 м; дебит: min 80kg/h Ne=1.0kW/380V.  

Металният бункер за пелетно гориво ще се захранва ръчно, докато бункерът на 

котела (стокера) ще се захранва автоматично от разходния контейнер с помощта на 

шнековата система.  
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За място за съхранение на пелети върху дървени палети в непромокаеми чували 

ще се използва съществуващия навес за съхранения на въглища.  

За новопроектирания пелетен отоплителен котел ще се достави с фукс с диаметър  

ф600 мм и ще се заусти към съществуващия комин на сградата.   

Съществуващото котелно помещение, в което ще се монтира пелетния котел, е 

снабдено с 2 бр. трансферни решетки за осигуряване на пресен въздух за горенето и за 

вентилация. 

Отоплителната инсталация ще се обезопаси чрез 2бр. затворен разширителен съд 

с обем 500 литра и предпазни клапани.  

Предвиден е буферен съд между отоплителната инсталация и пелетния котел. 

Циркулацията между котела и буфера е чрез водна циркулационна помпа.  

В проекта се предвижда цялостна подмяна на водоразпределители и 

водосъбиратели, в съществуващото котелно помещение на училището. Инсталация на 

сградата е разделена на 4бр. щрангове:  

- щранг – стара част;  

- щранг – администрация;  

- щранг - нова част;  

- щранг – актова зала;   

Циркулацията на топлоносителя – вода с температура 80/60ºC и разпределението 

на топлината между отделните щрангове се осъществява от нови водни циркулационни 

помпи – работна и резервна. За осигуряване на хидравлично балансиране на система се 

предвижда на отделните щрангове да се монтират баланс, щранг, вентили.  

Предвиден е обемен бойлер за БГВ с обем 750л, който се захранва от 

отоплителната инсталация, и се монтира съответно помещението за въглища.  

За новата част на сградата се предвижда бойлер с обем 150л за тоалетни и 

санитарни помещения.  

За справка и изясняване  с така описаните инсталации – виж чертеж – 

Функционална схема – отоплителна инсталация и планове ОВК.  

Тръбната инсталация е запълнена с вода.  

 

2. Отоплителни и тръбни инсталации  

С цел намаляване на крайното потребление на енергия на училището е 

предвидена цялостна подмяна на вътрешната отоплителната инсталация, оразмерена на 

базата на новите топлинни загуби, което включва: 

- Подмяна на отоплителните тела (чугунени радиатори), които са запълнени с утайка със 

стоманени панелни радиатори  за подобряване на топлоотдаването им; 

- Окомплектоване на отоплителните тела с радиаторни вентили и секретни вентили за 

правилно балансиране на отоплителната система и поддържане на нормативните 

температури; 

- Окомплектоване на отоплителните тела с индивидуални обезвъздушители за 

подобряване на топлоотдаването им; 

- Монтиране на нови вертикални щрангове със сечение, отговарящо на намаления 

топлинен товар, с което ще се повиши проводимостта и няма да има аварии; 

- Монтиране на нова хоризонтална разпределителната мрежа и топлоизолирането й, за 

да се намалят топлинните загуби и проводимостта на тръбите; 

- Инсталиране на автоматични обезвъздушители на най-високите точки на вертикалните 

щрангове.  

Регулирането на мощността на инсталацията ще се осъществява от енергийния 

център (от таблото на пелетния котел, посредством с управление по външна 

температура и модулация на подаваща температура на топлоносителя) и не се 

предвиждат радиаторни вентили с терморегулиращи глави, поради достъпът на много 

хора до тях, което не е надеждно от гледна точка на сигурност за такъв тип обекти. 
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Новопроектираното централно отопление ще се осъществява от водна помпена 

отоплителна инсталация с разпределителна мрежа, разположена в приземните етажи на 

училището,  

Циркулацията на топлоносител за отделните щрангове се осъществява от работна 

и резервна циркулационна помпа, монтирани в съществуващото котелно помещение в 

старата част на сградата  (за справка виж: Функционална схема – отопление и соларна 

инсталация). 

Разпределителната мрежа ще бъде изпълнена от стоманени шевни тръби на 

заварка.  След направа на студената проба на инсталацията, разпределителната мрежа в 

приземните етажи ще бъде изолирана с топлинна изолация с микропореста затворена 

структура.  

Вертикалните щрангове ще бъдат изпълнени от стоманени шевни тръби на 

заварка грундирани и боядисани, монтирани открито.  

Подвързването на отделните радиатори ще се осъществи с огънати от стоманена 

тръба  аншлуси с диаметър ½“.  

Съгласно заданието на Възложителя, отоплителните тела ще бъдат стоманени 

панелни  радиатори.   

Всеки радиатор е със следната окомплектовка - Стоманен панелен радиатор  

     - радиаторен вентил 1/2" - 1бр. 

     - секретен вентил 1/2"   - 1бр. 

     - обезвъздушител 1/2"  - 1бр. 

     - тапа 1/2"   - 1бр. 

     - крепежни елементи  - 1бр. 

     - стоменени аншлуси 1/2" - 2бр. 

 

ПРОБИ 

 

След завършване на монтажа на отоплителните инсталации да се извърши 

хидравлична проба. При установяване плътността на инсталацията да се направи 

топлоизолация на тръбната мрежа, след което да се направи топла проба. 

При извършване на топлата проба следва да се направи ефектно регулиране на 

инсталацията чрез регулиране на радиаторните вентили, така че всички отоплителни 

тела да загряват равномерно. 

След монтиране на инсталацията да се направи единична проба и пуско-

настроечни изпитания на съоръженията. 

                                    

        

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 
 

 

Възлаганите работи ще се изпълняват съгласно изискванията на съответните проекти, 

при спазване на действащите в страната нормативни актове относно строителството, 

стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда. 

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 

строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с 

декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от 

производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. Всички 

документи, удостоверяващи произхода и качеството на материалите, се представят на 

Възложителя и Строителния надзор, преди тяхното влагане на обекта. 

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. 
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IV. ТРАНСПОРТИРАНЕ И МЕСТА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ. 
 

Транспортирането на строителните отпадъци, генерирани в процеса на изпълнение 

ще се осъществява от Изпълнителя. Същите ще се извозват на определени от Възложителя 

места на разстояние до 15 км. 

Изпълнителят на поръчката следва да спазва нормативната уредба в областта и 

изискванията за опазване на околната среда във връзка с извършваното от него строителство. 

Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите за транспортиране на 

отпадъците. 

 

 

V.БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА. 
 

 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за  

безопасност съгласно:    

- Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана; 

- Наредба № 2/05.05.1987г. за противопожарните строително-технически норми; 

- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

 

Изготвили: 

  

Директор на дирекция „СИиОС“: 

/положен подпис/ 
/инж. Васка Караджова/ 

Главен експерт в дирекция „СИиОС“: 

/положен подпис/ 
/инж. Диана Калайджиева/ 
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КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПРОИЗХОД 

ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО 
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възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
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