
 

Приложение №19 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
  

 
 

пълно описание на обекта  и технически спецификации за обществена поръчка с 
предмет : 
“Преустройство на съществуваща топлинна централа за внедряване на 

допълнителни модулни енергийни центрове  за работа на природен газ в следните 

сгради: 

- Сграда на Общинска администрация Смолян, находяща с в кв.6, УПИ- І "Партиен 

дом,  Дом на съветите, Съдебна палата и  Палата на съобщенята ", адрес: 

бул.”България" №12, гр. Смолян  

- Сграда на ОДЗ №2 „Синчец“, находяща се в кв.2, УПИ-ІV – за детски комплекс, 

дом и ясла, адрес: ул.”Момина скала" №2, гр. Смолян  

- Сграда на VП-СОУ „ Отец Паисий“, находящо се в кв. 15, УПИ- ІІ   - за Е.П. 

Училище, адрес: ул. „Дичо Петров" №1, гр.Смолян  
 

І. Пълно описание касаещо изпълнението на обществената поръчка в сграда на 
Общинска администраця Смолян, находяща с в кв.VІ, УПИ-1 "Партиен дом, Съдебна 

палата и др.", адрес: бул.”България" №12, гр. Смолян 

 Проектът е разработен съгласно действащите у нас нормативни документи: 
· Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; 
·Наредба №6 – Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на 
обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; 
· Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под 
налягане;  
· Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар”; 
 

Газозахранване 
В района на обекта: Общинска администрация – гр.Смолян на този етап няма 

изградена газозахранваща мрежа, затова захранването с природен газ ще става с преносима 
бутилкова инсталация за компресиран газ, докато се изгради разпределителна газопреносна 
мрежа. В този случай обекта може да се приеме за четвърта категория, съгласно чл.137 на 
ЗУТ.  

 
Обхват на проекта 

Проекта се състои от: 



 

· Част “Машинно-технологична”  
· Част “Автоматизация, Сигнализация, осветление и вентилация" 
· Част “Заземителна уредба" 
· Инструкции за изпитване на газопроводи и газови инсталации; експлоатация на газови 
инсталации в котелно помещение. 
· План за безопасност и здраве 
· Пожарна безопасност  

 
 Описание на обекта 
А. Газова част 
 В района на обекта няма изградена газозахранваща мрежа, така че до изграждане на 
газопреносната мрежа в района, газозахранването на газовата инсталация в локалното котелно 
помещение  ще става с бутилкова инсталация с компресиран газ – по друга част от проектната 
документация. 
 До момента обекта се отоплява от централна топлопреносна мрежа. При газификацията 
се предвижда монтаж на два броя водогрейни котли  с топлинна мощност 1047 kw всеки или 
общо 2094kw, които се комплектоват с газонафтови горелки  с мощност 930 ÷ 1395kw. 
Котелите се монтират в „термоконтейнер” в близост до сградата и топлопроводи на обекта. 
 Конструкцията на „термоконтейнера” е в друга част на проектната документация. 
 Настоящата част обхваща газификация на локално котелно помещение.  
 Захранването на газовите инсталации на котлите става от захранващ газопровод от 
тръба ф89х4,0 с работна налягане 100mbar, който до „термоконтейнера” се полага подземно, 
след което излиза въздушно (по друга част от проектната документация). 
 Преди да влезе в котелното помещение във вертикалната част на газопровода се  
монтират спирателен кран DN80  - поз.21 и отсекателен ел.клапан Н.З. с ръчно възстановяване 
- поз.22 на пункт „Б-Б” на л.3 на ч.№ См-МТ-702.00.00.00. 

При случаи на авария (утечка на газ - загазованост) в котелното помещение 
отсекателния ел.клапан прекъсва подаването на газ в помещението, съгласно чл.446 от 
Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар”. В този случай горивните системи автоматично изключват поради 
липса на газ. Деблокирането на отсекателя става ръчно чрез намесата на оператор, след като 
аварията бъде отстранена.  

За предпазването на  електроклапана за газ и спирателният кран от лоши атмосферни 
условия и от намеса на външни лица, същите се монтират в метална кутия, както е показано на 
чертежите. 
 Захранващият (колекторен) газопровод от стоманена безшевна тръба ф88,9х4,0 влиза в 
котелното помещение на кота +3,10м спрямо пода на котелното помещение, и като се укрепва 
по тавана с елементи на HILTI достига до котел №1 – пункт „Б-Б” на л.3 на  ч.№:См-МТ-
702.00.00.00. 
  Захранването с природен газ на газовите горелки на котлите става с отклонение от 
тръба ф60,3х3,6  които се спускат надолу до включване към газовата линия на горелката. 
Двете газови линии се монтират вертикално и хоризонтално пред котлите, както е показано на 
пункт „Б-Б” на л.3 на ч.№:См-МТ-702.00.00.00; същите се укрепват посредством стойка – 
поз.44 

Пред всяка горелка се монтират спирателен кран за газ R2”– поз.30, пробна горелка тип 
RВ-1- поз.28, кран с манометър за газ – поз.31 и гъвкава (антивибрираща) връзка – поз.5, както 
е показано на чертежите.   



 

Продухването на газозахранващите линии става посредством спирателния кран 
R ½” – поз.29 и пробната горелка тип RВ-1- поз.28, монтирани преди главния спирателен кран 
на всяка линия- пункт „Б-Б” на л.3 на ч.№:См-МТ-702.00.00.00. 

Пробната горелка се използва при първоначалното запълване на системата с газ,  както 
и при спиране на горелките за изпразване на газопровода от газ при аварийни ситуации – 
ремонт. 

Проектни изчисления на якост за определяне на минималните дебелини на стените на 
газопровода не са направени, тъй като избраните тръби отговарят на чл.87 т.3 на Наредба за 
устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
Б.Водна част  
 Връзката на новомонтираните котли към съществуващата отоплителна система става с 
тръбопроводи ф159х5,0, които се включват към топлопроводите – подаващ и връщащ в 
колектора в близост до котелното помещение както е показано на пункт „Г” на л.4 на ч.№:См-
МТ-702.00.00.00. На съществуващите топлопроводи се монтират спирателни кранове – поз.41, 
при което се запазва съществуващото топлоподаване, което ще се използва като резервно.  
 Зад котлите се монтират подаващ и връщащ колектори – поз.14, специфирани към 
документацията под ч.№:См-МТ-702.14.00.00. 
 На връщащата вода преди студения колектор се монтира помпен възел – пункт «Д-Д» 
на л.5 на ч.№:См-МТ-702.00.00.00, включващ – сдвоена циркулационна помпа – поз.38, воден 
филтър –поз.37, възвратен клапан – поз.39, както и спирателни кранове – поз.36. 
 Новите топлопроводи, както и колекторите да се толпоизолират.  
Димоотвеждането на котлите става с два самостоятелни комина с диаметър ф400мм, които се 
укрепват по съществуващите стени на сградата до покрива. Комините могат да се изработят от 
листова стомана с дебелина 4мм или с готови елементи. Комина до височина около 3м, както 
и домохода от котела до комина да се топлоизилират. 

3.1. Данни за горивото 
· Основно гориво       природен газ 
а) Долна работна калоричност     8000 Кcаl/Nm³ 
  Състав на природния газ (доставян от Русия и Украйна): 
  - метан ......................................................................  94,0 % 
  - етан  .........................................................................   2,0 % 
  - пропан ....................................................................     0,4 % 
  - бутан  ......................................................................    0,2 % 
  - пентан .....................................................................    0,2 % 

 - въглероден двуокис .........................................          0,2 % 
  - азот ..........................................................................    3,0 % 
б) Налягане на газа на входа на  котелно помещение             0,10 bar 
3.2 Данни за газовите уреди 
- Котел  
а) номинална полезна мощност     1047 kW 
б) температура на изходящата вода      до 900 C 
в)максимален разход на гориво - природен газ    101,3 Nm3/h 
- Горелка автоматична газова  
а) Топлинна мощност       930 ÷ 1395kW 
б) Разход на гориво – природен газ 
  минимален                      47/93 Nm3/h 



 

  максимален                   140 Nm3/h 
При изчисление се получава, че съдържанието на природен газ, останало в 

газопроводите в котелното помещение, след сработване на отсекателния вентил и прекъсване 
на достъпа на газ в помещението, е: 

- зимен период - 0,043 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,082 % от обема на 
помещението или 1,3 %  от долна взривна граница на природния газ, което 72,7 пъти по-малко 
от ДГВ на природния газ. 

- летен период - 0,066 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,082% от обема на 
помещението или 1,6 %  от долна взривна граница на природния газ, което 61,1 пъти по-малко 
от ДГВ на природния газ. 

Използваните в проекта укрепващи елементи на HILTI – конзоли, стойки и скоби са 
осигурени с граница на пожароустойчивост 45 минути.     
  
 
 4. ИЗИСКВАНИЯ  ПО  ХИГИЕНА  НА  ТРУДА,  ПРОТИВОПОЖАРНА  И  
ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 4.1. Обезопасяване на газопроводите 

Всички газопроводи в котелното помещение да се изпълнят от стоманени безшевни 
тръби по изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 При монтажа на стоманените газопроводите да се използват огънати колена, 
изработени по БДС, ЕН, ОН или технически условия. Свързването им да става чрез 
заваряване. Да се избягват нефункционалните резбови и фланшови връзки.  
 При заваряването на газопроводите да се използват методи и материали, които 
осигуряват качествени и плътни съединения с механични свойства съгласно изискванията на 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 Всички заваръчни работи и контрола на качеството им да се извърши съгласно 
изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

В местата на опорите на газопроводите и преминаването им през стени не се допуска 
челен заваръчен шев, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ. 
 
 4.2. Обезопасяване  на  котелното  помещение 
Съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 
и чл.83, табл.13 за газ-метан на  Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, в газифицирани помещения 
трябва да се осигури работна смукателна вентилация равна най-малко на осемкратен 
въздухообмен за един час, освен въздуха, необходим за изгаряне на газовото гориво. 
Съгласно изискванията на чл.84(2) на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” в газифицирани 
помещения, в които при авария е възможно да се образуват взривоопасни концентрации, 



 

трябва да се предвиди аварийна смукателна вентилация с най-малко двадесткратен 
въздухообмен заедно с общообменната постоянно действаща вентилация. 

Избор на Вентилатори 
Обем на помещението «термоконтейнера»:  V = 62,15 m3 (чист обем за вентилация) 
Необходим обем за осемкратен въздухообмен (постоянно действаща - работна вентилация) 
 V = 8 х 62,15 = 497,2  m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 2, с данни: 
 · дебит на въздух        500 m3/h 
 · обороти         1200  min-1 

 · монтирана мощност           0,038 kW     
Необходим обем за двадесткратен въздухообмен (аварийна вентилация) 
 V = 25 х 62,15 = 1553,75 m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 2,8 /Ех/ IIB , с данни: 
 · дебит на въздух        1700 m3/h 
 · обороти         1420  min-1 

 · монтирана мощност            0,12 kW     
Вентилаторите се монтират на стената (пред котлите) на помещението, на кота +2,60м  

както е показано на пункт «В» и «Е-Е» на  л.4 на ч.№ См-МТ-702.00.00.00. . 
  Обществената поръчка включва изграждането на пункт за бутилкова инсталация за 

компресиран природен газ и изпълнение на площадков газопровод захранващ 

горелката на водогреен котел , която се намира на територията Община, кв.VI,УПИ-I за 

” Партиен дом,Съдебна палата и др.”, бул.България” №12, гр. Смолян в метален 

контейнер недалеч от площадката за разтоварване на платформи , подземен газопровод 

от стоманена безшевна тръба  S - L 290GA,EN 10208-1, Ø 60.3 х 3.6 - r2  ,(док. за 

качество EN 10204 2.2 ). (дължина L=5m) , както и газорегулиращ пункт ГРП 200/4 bar 

HPL-500 ]  и газорегулиращо и измервателно табло ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40 [GR-I2-,]  при 

горелката. Пунктът се изгражда на указаното място  в приложения чертеж 1 - ситуация.  

В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на 

платформа тип BS 20 P200-2565 с монтирани на него бутилки за КПГ с общ 

геометричен обем V=10m3 и Q =2565 нm3  . Работното налягане е 200 bar на 

авторемаркето. То е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и с 

автоматичен предпазен клапан изпускащ налягането в  бутилковите батерии при 

повишаване на температурата на стените им над 100 0С. В настоящият проект се 

предвижда монтирането на един газорегулаторен пункт ГРП тип  HPL-500-200/4 bar  

Той е с двустепенно регулиране  ГРП  - 200/4 bar редуцира  входното налягане от 

бутилките от 20 МРа  на 0.4 МРа след втория регулатор на налягане. Газорегулаторния 

пункт се състои от блок сферични кранове за високо налягане, манометри, предпазно 



 

изпускателни клапани и газрегулатори първа и втора степен с вградени предпазно 

отсекателни клапани на вход и изход, топлообменник кожухотръбен противотоков – 

гореща вода +900С на вход на ГР 1  и газов водогреен котел с мощност 24 kW монтиран 

на гърба на ГРП  в метален шкаф. Газорегулаторния пункт е  в изпълнение открит 

монтаж и неговите данни са :Рвх.= 20 МРа, Ризх.= 0,4 МРа,q мах.= 500 нм3/час. Към ГРЗТ 

- 4/0.1 bar, G40 [GR-I2-,]  се монтира ротационен разходомер за природен газ  – G40,DN 

50 ,PN 16, q=65 м3/час с максимален дебит Q=325нм3/час електронно отчитане на 

показанията и температурна корекция 

 4.3. Противопожарна защита, боядисване, оцветяване 
 а) Всички тръбопроводи, както опорите и конзолите да се миниумизират двукратно. 
 б) Всички газопроводи, монтирани вътре в помещението, включително и тези извън 
помещението да се боядисат с емайллак - жълт. 
 в) Всички конзоли, опори, стойки и смукателни решетки вътре в котелното помещение 
да се боядисат с емайллак - черен. 
 
 4.4. Изисквания по противопожарна безопасност 
 Според изискванията на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”– чл.3,ал.2 Приложение 2, т.62 на 
подходящо място в котелното помещение да се предвидят: 
 
Прахов пожарогасител  6 kg 1 ВС  - 2бр. 
Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л; с пяна 2 броя 
Противопожарно одеало с размери не по-малки от 1,5м / 1,5м 2 бр.–тежък тип 

 
Основни параметри на арматурата на ГРП – HPL-500-200/4 bar са: 

1. газрегулатор първа степен – RP/10 – [TARTARINI] – 1бр. 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 220 bar  

•••• работно входно налягане – Рвх= 1- 220 bar 

•••• работно изходно налягане – Ризх= 0,5 - 30 bar 

•••• клас на ограничение на налягането –  до+10% 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: ¾” x 1” NPT 

•••• максимален дебит – 450 -500  нм3/час  

•••• вграден филтър,отсекател ниско и високо налягане 

2. газрегулатор втора степен – RP/022/66 – [TARTARINI] – 1бр. 

                               обхват на регулиране - 2,4 - 4 bar 



 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 40 bar  

•••• работно входно налягане – Рвх= 0,1- 25 bar 

•••• работно изходно налягане – Ризх= 0,01 - 4 bar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN1 ¼”/2” 

•••• максимален дебит – 750  нм3/час  

•••• отсекател ниско и високо налягане 

3. предпазно - изпускателни клапани : 

- предпазно изпускателен клапан  –06418 – [HEROSE] 

- обхват на регулиране - 1,5 - 21 bar 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 40 bar  

•••• работно  налягане настройка – Рн = 17,6 bar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN Rp1”,ъглов 

- предпазно изпускателен клапан  – 06418 – [HEROSE] 

- обхват на регулиране - 3,12 – 6,12 bar 

•••• мах. налягане корпуса – Рs=40 bar  

•••• работно  налягане настройка – Рн = 4,4 bar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN Rp 1”, ъглов 

4. Топлообменник гореща вода , противотоков , тръба в тръба с предпазен   

термоклапан, стоманен комплект  с входно изходни щуцери, манометри , дренаж  

и др. 

•  доп.налягане корпус   PS :  25 Bar 

- мах. раб. налягане газ  Pmax :25 Bar 

- мах. раб. налягане вода Pmax :5 Bar                                 
- подгряваща площ   - 1,37 м2 

- воден обем  - 12 л 

- газов обем  - 3,8 л 

•  топлинна мощност    14500 Kcal/h   

•  Т0 работна на вода         600÷+950 С 



 

•  Т0 околната среда        - 100÷+600 С 

•  Вход / изход  газ   –   DN 50/ PN 40 

                    Вход / изход  вода – 1/2” NPT/ PN 6 

 

  ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40  : 

 

- Входна тръба -  76.1 х 3.6 мм; 

- Входно налягане  - 4 bar; 

- Изходна тръба -  108.9 х 3.6 мм; 

- Максимално работно налягане ( при Q=0нм3/ч) – 120 mbar; 

- Максимален дебит при входно налягане 4 bar - не по – голям от 1783 нм3/ч за  регулатора; 

 - Предпазно – изпускателен клапан отваря при налягане –110 мbar; 

 - Предпазно – отсичащ клапан затваря при налягане -  150 мbar 

 

3.3. Газорегулиращо  табло – ТРЕТА степен ГРЗТ -4 /0.1 bar  

Газорегулиращото табла - трета степен е  монтирано непосредственно до 

помещението с  горелката.Т представлявя типово съоръжение производство на фирма  , 

и е даставка на Изпълнителя. Съоръжението притежава сертификат PED; ISPESL 0100 

;MODUL - H . ГРЗТ – 4 /0.1 bar комплексно съоръжение с дублираща газорегулаторна 

линия и  има за цел да редуцира налягането от ГРП -200/4bar от 4 bar на 100 mbar, като 

с това налягане ще влезе в горелката на котела. Газорегулиращото табло се състои от 

колекторни тръби DN 65 на вход и DN 100 на изход спирателни кранове на  вход и 

изход, предпазно-изпускателен клапан, регулатор с вграден предпазно-отсекателен 

клапан на високо и ниско налягане ,, манометри,филтър,ротационен разходомер. 

Природния газ с редуцирано налягане от 100 mbar се подава чрез газопровод до 

горелката в котела. 

1. газрегулатор трета степен ГР-3   ,, 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 16 bar  

•••• работно входно налягане – Рвх= 0,1- 5 bar 

•••• работно изходно налягане – Ризх= 100 - 300 mbar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 



 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN 40/40 

•••• максимален дебит – 1783  нм3/час  

•••• отсекател ниско  - 50 mbar и високо налягане – 350 mbar 

2. предпазно - изпускателни клапани : 

- предпазно изпускателен клапан  – VS -4  – [,] 

- обхват на регулиране - 80 - 350 mbar 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 6 bar  

•••• работно  налягане настройка – Рн = 110 mbar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN 1” G,ъглов 

 3. РАЗХОДОМЕР – ротационен   , 

                               обхват на регулиране – G 40 

•••• мах. налягане корпуса – Рs= 25 bar  

•••• работно входно налягане – Рвх= 0,1- 12 bar 

•••• работна температура на газа – t = - 20+600 C 

•••• присъединителни размери: вход/изход: DN50 

•••• максимален дебит – 325  нм3/час  

•••• максимален дебит – 65  м3/час  

•••• температурна корекция 

 

3.4. Инсталация захранване горелката на сушилнята с природен газ 

Настоящия проект третира захранването с компресиран природен газ на един 

брой газова горелка на водогреен котел  за отопление и производство на БГВ.  

Газопровода след ГР -3 с Ду 80 е монтиран на метални конзоли на височина от 500 мм 

от ниво терен и захранва горелката на котела. Налягането на газопровода е 100 mbar и  

по трасето му са монтирани последователно манометър с кран-бутон ,филтър и 

комбиблок с ел.магнитни отсекателни вентили за управление и поддържане на  

съотношение газ-въздух, както и управление горивния процес на горелките.  

В КОТЕЛНОТО  е  монтиран един брой водогреен котел ,- EN 1300 – 1300 

Mcal/h; P =1440Kw; p=5bar  с горелка модулираща едногоривна метан, двустепенна тип 



 

RIELLO – RS 130 с Q = 151  нм3/h , pвх = 100  mbar, P =372/930 - 1512 kW . Захранването 

на същата става по газопровод Ø 60.3 х 3.6 мм след газрегулатора ГР -3. 

Цялата предпазна арматура на входа на горелките следи за безопасната работа 

на горелката и прекратява притока на газ при : недопустимо повишавне или 

понижаване на наляганто на газа, недостиг на въздух, изгасване на пламъка, отпадане 

на  електрозахранването, повишаване на температурата в инсталацията. При 

задействане на предпазно-отсекателните вентили те се възстановяват ръчно след 

отстраняване на аварията. 

ВЕНТИЛАЦИЯ НА КОТЕЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ  
 
Съгласно Глава  втора чл.8 от  НАРЕДБА № Iз-1971  КОТЕЛНОТО 

ПОМЕЩЕНИЕ е с клас на функционална пожарна опасност Ф5 и категория на 

функционална пожарна опасност – Ф5Г. Съгл. чл.284 не се отнасят към 

експлозивоопасните зони местата,в които газообразните горими вещества се използват за 

гориво (газов котел). Предвидена е общообменна постоянно действаща работна 

вентилация с 3– кратен обмен и аварийна вентилация с 25 h-1 , която се задейства от 

газсигнализаторен датчик монтиран на 0.1 м от тавана на помещението при достигане на 

20% от долната граница на взривяемост на газовъздушната смес. За реализиране на 

горното във котелното се монтират един брой взривозащитен вентилатор ВО.С.4,0 Ех. и 

едн брой общопромишлен осев вентилатор ВО.С.2,8 . 

o Съгласно НАРЕДБА № Iз-1971  минималното количество 

взривоопасна концентрация на природен газ при изтичане от захранващия газопровод 

след задействане на автоматичния авариен вентил  се приема 50% от долната граница на 

взривяемост , която е :  

 долна граница                 10   % съдържание на газ във въздуха 

 горна  граница                 20   % съдържание на газ във въздуха 

           Аварийната система се задейства при достигане  на 10% от долната граница на 

вривяемост , като газсигнализатора включва звукова и светлинна сигнализация , а при 

достигане на 20% от долната граница на взривяемост затваря ел.магнитния вентил на 

входа на газопровода , изключва ел.захранването в котелното, включва аварийното 

осветление и аварийните взривозащитени вентилатори. Системата се възстановява след 

отстраняване на аврията и изсмукване на газовъздушната смес от помещението.  



 

Изграждането на обекта се извършва в съответствие с настоящата проектна 

документация при спазване изискванията на чл. 35 от ЗТИП и специализираните Наредби 

по техническа безопасност. 

Всички съоръжения на инсталацията за  природен газ се заземяват към 

заземителен контур. ГИ за природен газ се обезпечава със съществуващата 

мълниезащитна и заземителна инсталация на обекта. 

                    

 АВАРИЙНА И РАБОТНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 

 Целта на аварийната вентилация е да избегне създаването на взривоопасни смеси при 

изтичане на природен газ. Според НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ (УБЕПРГСИУПГ) (ДВ, бр. 67 от 2004 г.), НАРЕДБА № Iз-1971   трябва да 

задейства газ-сигнализаторната система включваща звуковата и светлинната сигнализация при 

достигане на  10% от ДГВ  и включване на аварийната вентилация и ЕМВ при достигане на 

концентрация на 20% от долната граница на възпламеняемост на природен газ. 

                    Долна граница на възпламеняемост на природен газ е  10/50% е 5% от обема на 

помещението с монтирана газова инсталация.Следователно нивото при, което трябва да се 

задействат аварийните системи е 0.55% (20% от долната граница) от обема на помещението 

                       АВАРИЙНА  ВЕНТИЛАЦИЯ 

            В котелното помещение с обем V=83 м3 е осигурена 25-кратна аварийна вентилация.  

         Аварийната вентилация ще се осъществява съгласно: 

Lавар.=25 .V = 25.83 = 2075 m3/h; 

          Изсмукването ще се осъществява с един брой взривозащитен осев вентилатор В.О.С–4.0 

Ех  / с дебит 50 -2500 м3/ч/. Монтиран на външната стена на котелното. 

                Цялата газсигнализаторна  система се дублира с авариен стоп бутон разположен на 

стената извън помещението и се възстановявя ръчно / ЕМВ/ след отстраняване на аварията. За 

всички газови уреди има сертификати и декларации за съответствие . 

                     РАБОТНА  ВЕНТИЛАЦИЯ 



 

            В котелното помещение с обем V=83 м3 е осигурена трикратна общообменна 

постоянно действаща работна вентилация с 3 – кратен обмен. Работната вентилация ще се 

осъществява съгласно: 

Lавар.=3 .V = 3.83 = 249 m3/h; 

          Засмукването ще се осъществява с един брой общопромишлен осев вентилатор В.О.С–

2.8  / с дебит 50 -1200 м3/ч/. Монтиран на външната стена на котелното. 

              За реализиране на горните условия в състава й се предвиждат следните съоръжения с 

номерация по технологичната схема: 

1. Бутилкова инсталация с  V = 10 м3  и Рр = 20 МРа ; 

2. Газрегулаторен пункт – ГРП  – 200/4 bar  1 и 2 степен; 

3. Газрегулаторно табло – ГРЗТ  – 4/0.1 bar  3 степен; 

4. Водогреен котел с горелка газова ; 

5. Надземен газопровод , L 290GA ; Ду 50,Ру 0.4МРа 

6. Мълниезащитен прът с Н= 6.44м 
 

Разположението му е съобразено с радиусите за движение на транспортните 

средства. 

Пунктът е с номинални параметри: 

Q max = 500 Hm3/ час – максимален дебит; 

Р раб.вх. = 20 МРа – работно входно налягане 

Р раб.изх. = 0,4 МРа – работно изходно налягане 

 

      4.  ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН  ПУНКТ – ГРП – 

200/4 BAR  И  ГРЗТ – 4/0.1 BAR   

� Основни технологични компоненти на пункта за авторемарке с бутилкова 

инсталация за компресиран природен газ: 

- Платформа с с бутилкова инсталация за компресиран природен газ с 

геометричен обем V = 10 m3 , Р раб.вх. = 20 МРа; Полуремарке платформа – тип 



 

BS 20 P200-2565 с монтирани на него  бутилки  разделени на  три секции   с  V= 

10000 л.,Q = 2565 нм3 ,G = 1850 кг.   

− Площадка бетонна,обособена за авторемарке с бутилкова 

инсталация за компресиран природен газ и оградена с  мрежеста ограда с Н = 2.50м м, 

във връзка с изискванията на НУБЕПРГСИУПГ . ГРП -200/4 bar и ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40 

[GR-I2-,] са монтирани в метален шкаф със заключващи се врати . 

− Кранов възел и ГРП 200/4 ( ГР 1, ГР 2) -  20,0/ 0,4 МРа: 

− Кранов възел   -  20,0/ 0,4 МРа: 

• Маркуч каучуков антистатичен високо налягане Ду 10, Ру 

60  МРа – 2 бр, с накрайници W 21.8 14 Fx 1”;  

• Блок сферичен кран стоманен спирателен тип GE2 G 1/2” - 

DN13 – GEMELS  PN 500  – 4 бр.  

• Блок сферичен кран стоманен спирателен GE2 G 1/2” - 

DN13 – GEMELS  PN 500  – 2 бр. – на продухвателна (изпускателна) свещ (ИС); 

• Регулатор едностепенен на налягане на газа RP/10  Ду  

(G3/4” х 1”), Р вх = 22,0 МРа, Р изх =  0.1 – 3.0  МРа – 1 бр. , с вграден предпазен клапан за 

ниско налягане Рн = 1.5-25 bar ; -1бр. 

• Регулатор втора степен  на налягане на газа RP/022/66  Ду  

(G2” х 3”), Р вх =0.1 – 1.8 МРа, Р изх =  0.1 – 0.4  МРа – 1 бр. , с вграден Предпазно 

отсекателен  клапан по високо и ниско налягане – BLC 66 , Рвх/изх – 0.5-20/0.5-4.7 bar; 

Рв.=4.7 bar 

• Топлообменник за гореща вода/гликол/ –14 400 Kcal – 

16Kw; комплект с термостати, предпазни клапани , термоманометри  и щуцери; 

• Предпазен клапан стоманен HEROSE – 06418 Ду ¾”/1”, Ру 

4,0 МРа настроен 10 % над работното налягане – високо налягане ,Рн = 4.4 bar; 

• Кран стоманен за манометър Ду 1/4”G, Ру 0,6 МРа – 1 бр. – 

монтиран след регулатора на налягане; 

• Манометър ø 100 / 0 ÷ 1,0 МРа – 1 бр.; 

• Кран стоманен спирателен Ду 1/2”G, Ру 0,6 МРа – 1 бр. – на 

продухвателна (изпускателна) свещ (ИС); 



 

• Кран спирателен сферичен Ду 50, Ру 1,6 МРа – 1 бр. – кран 

на изхода на ГРП; 

• Ел.магнитен вентил с ръчно възстановяване Ду 50, Ру 0,6 

МРа – 1бр. 

• Термометър биметален  от  -50+100 0 С0, Ру 0,6 МРа – 1 бр. 

; 

• Разходомер за природен газ – ротационен тип с 

термокомпенсация с електронен преобразувател DELTA 2050/А - Ду 50,Ру 0.4МРа,G 

40,Q=65m3/h, q=325 нм3/ч 

   

      -   Кранов възел и ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40 [GR-I2-,] 

• Кран стоманен спирателен Ду 25, Ру 0,6 МРа – 2 бр.; 

• Филтър алуминиев корпус  Ду 25, Ру 0,6 МРа – 2 бр.; 

• Разходомер за природен газ – ротационен тип с 

термокомпенсация с електронен преобразувател DELTA 2050/А - Ду 50,Ру 0.4МРа,G 

40,Q=65m3/h, q=325 нм3/ч 

• Регулатор на налягане на газа –трета степен, Р вх = 0,4 МРа, 

Р изх = 0,01 МРа – 1 бр.с вграден  предпазно - отсекателен клапан за мах. / мин. налягане  

– тип  АLFA 40 MP/BLC10 [,], DN 40/40 – 2бр. 

• Кран стоманен спирателен Ду 20, Ру 0,6 МРа – 1 бр. – на 

продухвателна (изпускателна) свещ (ИС); -2бр. 

• Манометър ø 100 / 0 ÷ 10  bar – 1 бр.; 

• Манометър ø 100 / 0 ÷ 200 мbar – 1 бр.; 

• Предпазно изпускателен клапан стоманен Ду 25, Ру 0,6 

МРа настроен 10 % над работното налягане – високо налягане ,Рн = 110 mbar; 

 

���� Описание на технологичните газопроводи в състава на ГИ 

Тръбопроводът в състава на ГРП 200/4bar се изработват от  безшевна прецизна 

стоманена тръба HPS – MPH - Е 235 DIN 2391-C,EN 10305-4 - Ø 20 х 3.0, Е 235, с Zn 

покритие (док. за качество EN 10204 3.1B ) – изпускателна свещ, безшевна прецизна 

стоманена тръба HPS – MPH - Е 235 DIN 2391-C,EN 10305-4 - Ø 20 х 2.5, Е 235, с Zn 



 

покритие (док. за качество EN 10204 3.1B ) , безшевна стоманена тръба S - L 290GA,EN 

10208-1, Ø 60.3 х 3.6 - r2, Ø 33.7 х 3.6 - r2 , Ø 26.9 х 3.2 - r2 (док. за качество EN 10204 2.2 

). Тръбопроводът  (ГФ 104, Ду 32, PN 4) надземно монтиран  след  ГРП 200/4bar до 

сградата на  котелното  се изработва от безшевна стоманена тръба S - L 290GA,EN 10208-

1, Ø 60.3 х 3.6 - r, [EN 10204 3.1B док. за качество] 

Връзките между отделните фитинги и арматури се извършва чрез специални 

фасонни фитинги JIC 370;FOR S.p.a. – S серия - 500bar.     

����  

Тръбопроводът в състава на ГРП 200/4bar (ГФ 101, Ду 20, PN 200) след главните 

входни спирателни кранове се изработва от безшевна прецизна стоманена тръба HPS – 

MPH - Е 235 DIN 2391-C,EN 10305-4 - Ø 20 х 3.0, Е 235, с Zn покритие (док. за качество 

EN 10204 3.1B. 

Тръбопроводът в състава на ГРП 200/4bar  (ГФ 102,103, Ду 50, PN 25) след  

първия и втория регулатор на налягането на газа се изработва от стоманена безшевна 

тръба  S - L 290GA,EN 10208-1, Ø 60.3 х 3.6 - r2  ,(док. за качество EN 10204 2.2 ). 

Тръбопроводът  (ГФ 104, Ду 25, PN 4) надземно монтиран  след  ГРП 200/4 bar 

до  ГРЗТ – 4/0.1 bar   се изработва от стоманена безшевна тръба  S - L 290GA,EN 10208-1, 

Ø 60.3 х 3.6 - r2  ,(док. за качество EN 10204 2.2 ). (дължина L=7m)   

Тръбопроводът в състава на ГРЗТ – 4/0.1 bar   –  (ГФ 105, Ду 80, PN 0.1) изход от   

регулатор на налягането на газа се изработва от стоманена безшевна тръба  S - L 

290GA,EN 10208-1, Ø 88.9 х 3.6 - r2  ,(док. за качество EN 10204 2.2 ). 

                  Тръбите ø 22 х 3 мм, ø 32 х 3,5 мм използвани за изработката и монтажа  на ИС са 

безшевни стоманени от спокойни и полуспокойни, въглеродни стомани, Ст20 (БДС EN 

10208-1). 

Тръбопроводите за ПГ, ИС се укрепват на конзоли и опори от стоманен 

квадратен профил  25 х 25 мм, Ст 20  (БДС EN 10208-1). 

Технологичните продухвателни (изпускателни) тръбопроводи ø 28 х 3,5 мм са 

предназначени за изпускане на газа в атмосферата при първоначално загазяване, 

разгазяване или ремонтни работи на ГРП. ИС отвеждат излишното количество газ на 

разстояние, осигуряващо безопасно разсейване на газа. 



 

Връзките с шланга за зареждане от бутилковата инсталация за компресирен 

природен газ, разположена на авторемаркето и входящия щуцер на КВ на входа на ГРП 

се извършва чрез специални фасонни фитинги – М 30 х 2 мм  - лява. 

 
5. ТЕХНИЧЕСКА И ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ 

 
 

Проектираният пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран 

природен газ е поднадзорен обект по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.), Наредба за УБЕПРГСИУПГ (ДВ, бр. 

67 от 2004 г.) и  - НАРЕДБА за устройството,безопасната експлоатация и технически 

надзор  на съоръженията под налягане (УБЕТНСПН) (ПМС № 164 от 07.07.2008 г);  

Изграждането на обекта се извършва в съответствие с настоящата проектна 

документация при спазване изискванията на чл. 35 от ЗТИП и специализираните Наредби 

по техническа безопасност. 

Всички съоръжения на пункта за бутилкова инсталация за компресиран 

природен газ и бутилковата батерия  се заземяват към заземителен контур. Бутилкова 

инсталация за компресиран природен газ, също се заземява към заземителен контур. 

Пунктът за бутилкова инсталация за компресиран природен газ се обезпечава с 

мълниезащита. 

Допълнително изкуствено осветление във взривоопасните зони е от 

взривозащитен тип, а извън тях е в нормално изпълнение. 

Аварийна система следяща изменението на работните параметри на природния 

газ посредством датчици - газсигнализатори монтирани в паровата централа , които 

задействат ел.магнитен вентил, аварийна вентилация  и звукова аларма при превишаване 

на пределно допустимите концентрации на природен газ и въздух в помещението. 

 

                     ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО: 
 
                    Обектът, който ползва  бутилкови батерии с  компресиран природен газ за 

технологични нужди е външно съоръжение  с взривоопасна зона от клас B-Iг , съгласно 

ПУЕУ и съгл. Чл.7/1/ т.2 от „Наредба №8 за мълниезащита на сгради ,външни съоръжения 

и открити пространства” -2004г. , спада към съоръжения от втора категория . Защитата на 



 

съоръженията от пряко попадение на мълнии е проектирана посредством един стоящ 

прътов мълниеотвод, осигуряващ защитна зона тип Б. Височината му се определя след 

съответните изчисления на база конкретна ситуация за дадения обект. Свързването на 

мълниеприемника, токоотводите и отделните части на мълниеотвода се осъществяват чрез 

заварка. Преходното съпротивление не трябва да превишава 10 Ω. Мълниеприемника се 

свързва към отделен заземителен поцинк.кол L- профил 63/63/4 забит в земята на мин. 0,6 

м. под нивото на терена. 

Бутилкови батерии/ трейлери/ за компресиран природен газ и ГРП се защитава 

от индуктирани напрежения от електростатична индукция чрез присъединяване 

задължително към заземителния контур на обекта, посредством гъвкава оземка от  ПВГ–

10 мм2 с кабелни обувки и поцинковани болтовe М 8 х 40 към заземител изведен на кота 

+0,5м над ниво терен с монтиран месингов болт М 10 и крилчата гайка. 

Заземителната инсталация на обекта е изградена от заземителна поцинкована 

стоманена шина 40 х 4 мм свързана чрез заварки с препокриване мин.100мм и 

заземителни поцинк.кол L- профил 63/63/4 забити в земята на мин. 0,6 м. под нивото на 

терена. Общото преходно съпротивление не трябва да превишава 10 Ω . 

ПО ЧАСТ СК : 

ГРП се ситуира върху стоманобетонна площадка за с мин. размери 10.00х4.00м. 

съобразена с одобрения ситуционен план  на обекта. Допълнително се монтира мрежеста 

ограда с Н=2.50м около пункта за трейлери. 

       

Взривоопасни зони: 

Изграждането на обекта се извършва в съответствие с настоящата проектна 

документация при спазване изискванията на чл. 35 от ЗТИП и специализираните Наредби 

по техническа безопасност. 

           Разположението им е съобразено с минималните нормативни  разстояния съгласно 

НАРЕДБА № Iз-1971   и НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 

съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (ДВ, бр.107от7.12.2004 г ), където 

съгл. Чл. 135. :  



 

               - Бутилките на бутилковите инсталации и батериите от бутилки се монтират в 

съответствие с изискванията на чл. 184 и 190 от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ за 

минимални разстояния от съседните сгради, както следва: 

 1.  за бутилки с вместимост до 1000 l - 1,5 m; 

 2.  за бутилки с вместимост над 1000 l до 10 000 l - 3 m; 

 3.  за бутилки с вместимост над 10 000 l - 5 m. 

    - Допуска се намаляване на разстоянията по ал. 1 с 50 на сто, когато бутилките и 

сградата са отделени с негорима стена с височина най-малко 1 m над бутилките и с 

граница на огнеустойчивост 150 min. 

Изграждането на обекта се извършва в съответствие с настоящата проектна 

документация при спазване изискванията на чл. 35 от ЗТИП и специализираните Наредби 

по техническа безопасност. 

Всички съоръжения на пункта за авторемарке с бутилкова инсталация за 

компресиран природен газ и бутилковата батерия  се заземяват към заземителен контур 

съществуващ на обекта . Авторемаркето с бутилкова инсталация за компресиран 

природен газ, също се заземява към заземителен контур. Пунктът за авторемарке с 

бутилкова инсталация за компресиран природен газ се обезпечава с мълниезащитната и 

заземителната инсталация, която е предмет на проект част Електро . 

Допълнително изкуствено осветление във взривоопасните зони е от 

взривозащитен тип, а извън тях е в нормално изпълнение. 

Обекта се състои от  : 

- котелно 

- ГРП– 200/4 bar ; ГРЗТ – 4/0.1 bar; газово стопанство 

- категория на производство – Ф5Г 

- клас на функциотнална пожарна опасност– Ф 5.1 

-  клас на електрооборудването – П II a , съгл. чл.775, т.3 

- група на взривоопасната смес – метан – I - T1 

- степен на защита на електрооборудването – IP 54 

- взривоопасна зона – Експлозивна опасност 

Пунктът за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ е 

достъпен от три страни за противопожарни автомобили. 



 

Уреди и средства за пожарогасене: съгл.Приложение№2,към чл.3(2) 

За всеки котел   

ІІ. Пълно описание касаещо изпълнението на обществената поръчка в сграда на Сграда 
на ОДЗ №2 „Синчец“, находяща се в кв.ІІ, УПИ-2  "Детски комплекс, дом и ясла", 

адрес: ул.”Момина скала" №2, гр. Смолян.  

   
Газозахранване 
В района на обекта: ОДЗ № 2 – гр.Смолян на този етап няма изградена газозахранваща 

мрежа, затова захранването с природен газ ще става с преносима бутилкова инсталация за 
компресиран газ, докато се изгради разпределителна газопреносна мрежа. В този случай 
обекта може да се приеме за четвърта категория, съгласно чл.137 на ЗУТ.  

 
Обхват на проекта 

Проектът се състои от: 
· Част “Машинно-технологична”  
· Част “Автоматизация, Сигнализация, осветление и вентилация" 
· Част “Заземителна уредба" 
· Инструкции за изпитване на газопроводи и газови инсталации; експлоатация на газова 
инсталация в котелно помещение. 
· План за безопасност и здраве 
· Пожарна безопасност  

Настоящата записка се отнася само за част “M ашинно-технологична”. 
 

 3. ОПИСАНИЕ  
А. Газова част 
 В района на обекта няма изградена газозахранваща мрежа, така че до изграждане на 
газопреносната мрежа в района, газозахранването на газовата инсталация в локалното котелно 
помещение  ще става с бутилкова инсталация с компресиран газ – по друга част от проектната 
документация. 
 До момента обекта се отоплява от централна топлопреносна мрежа. При газификацията 
се предвижда монтаж на водогреен котел с топлинна мощност 350 ÷ 450 kw, който се 
комплектова с газонафтова горелка с мощност 290 ÷581kw. Котелът се монтира в 
„термоконтейнер” в близост до сградата и абонатната станция на обекта. 
 Конструкцията на „термоконтейнера” е в друга част на проектната документация. 
 Настоящата част от проектната документация обхваща газификация на локално 
котелно помещение. 
 Захранването на газовата инсталация на котела става от захранващ газопровод с 
работна налягане 100mbar, който до „термоконтейнера” се полага подземно, след което излиза 
въздушно (по друга част от проектната документация). 
 Преди да влезе в котелното помещение във вертикалната част на газопровода се  
монтират спирателен кран R 1 1/2”  - поз.35 и отсекателен ел.клапан Н.З. с ръчно 
възстановяване - поз.36 на пункт „Б-Б” на ч.№ См-МТ-701.00.00.00. При случаи на авария 
(утечка на газ - загазованост) в котелното помещение отсекателния ел.клапан прекъсва 
подаването на газ в помещението, съгласно чл.446 от Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. 
«Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”. В този 



 

случай горивната система автоматично се изключва поради липса на газ. Деблокирането на 
отсекателя става ръчно чрез намесата на оператор, след като аварията бъде отстранена.  

За предпазването на  електроклапана за газ и спирателният кран от лоши атмосферни 
условия и от намеса на външни лица, същите се монтират в метална кутия, както е показано на 
чертежите. 
 Захранващият газопровод от стоманена безшевна тръба ф48,3х3,6 влиза в котелното 
помещение на кота +1,40м спрямо пода на помещението/термоконтейнера и се включва към 
входа на газовата линия към горелката –  поз.3 на пункт „Б-Б” на чертежа. 
 Газовата линия се монтира вертикално и хоризонтално в ляво на котела и е подробно 
специфицирана към проектната документация – ч.№ См-МТ-701.03.00.00. 
  Продухването на газозахранващата линия става посредством спирателния кран R ½” и 
пробната горелка тип RВ-1, монтирани преди главния спирателен кран на газовата линия. 

Пробната горелка се използва при първоначалното запълване на системата с газ,  както 
и при спиране на горелката за изпразване на газопровода от газ при аварийни ситуации – 
ремонт. 

Проектни изчисления на якост за определяне на минималните дебелини на стените на 
газопровода не са направени, тъй като избраните тръби отговарят на чл.87 т.3 на Наредба за 
устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
Б.Водна част  
 Връзката на новомонтирания котел към съществуващата отоплителна система става с 
тръбопроводи ф114,3х4,0, както е показано на чертежа. 
 На изхода на топлата вода на котела се монтира спирателен кран – поз.24, като на 
връщащата тръба в контейнера се монтира помпен възел със сдвоена помпа – поз.30 на пункт 
„А-А”. Двата тръбопровода (топла и отработена вода) се вкщчват към съществуващите 
колектори в абонатна станция на обекта, на които има спирателни кранове 
 Тръбопроводите на подаваща и връщаща вода да се толпоизолират.  
 

3.1. Данни за горивото 
· Основно гориво       природен газ 
а) Долна работна калоричност     8000 Кcаl/Nm³ 
  Състав на природния газ (доставян от Русия и Украйна): 
  - метан ......................................................................  94,0 % 
  - етан  .........................................................................   2,0 % 
  - пропан ....................................................................     0,4 % 
  - бутан  ......................................................................    0,2 % 
  - пентан .....................................................................    0,2 % 

 - въглероден двуокис .........................................          0,2 % 
  - азот ..........................................................................    3,0 % 
б) Налягане на газа на входа на  котелно помещение             0,10 bar 
 
 3.2 Данни за газовите уреди 
- Котел   
а) номинална полезна мощност     465 kW 
б) температура на изходящата вода     до 900 C 
в)максимален разход на гориво - природен газ    44,90 Nm3/h 
- Горелка автоматична газова  



 

а) Топлинна мощност      290 ÷ 581kW 
б) Разход на гориво – природен газ 
  минимален                      15/29 Nm3/h 
  максимален                     58 Nm3/h 
 

При изчисление се получава, че съдържанието на природен газ, останало в 
газопроводите в котелното помещение, след сработване на отсекателния вентил и прекъсване 
на достъпа на газ в помещението, е: 

- зимен период - 0,0031 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,014 % от обема на 
помещението или 0,273 %  от долна взривна граница на природния газ, което 366 пъти по-
малко от ДГВ на природния газ. 

- летен период - 0,0037 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,016% от обема на 
помещението или 0,325 %  от долна взривна граница на природния газ, което 307 пъти по-
малко от ДГВ на природния газ. 

Използваните в проекта укрепващи елементи на HILTI – конзоли, стойки и скоби са 
осигурени с граница на пожароустойчивост 45 минути.     
  

     В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на 

платформа  с монтирани на него бутилки за КПГ с общ геометричен обем V=10m3 и Q 

=2565 нm3 . Работното налягане е 200 bar на авторемаркето. То е оборудвано със 

спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан изпускащ 

налягането в  бутилковите батерии при повишаване на температурата на стените им 

над 100 0С. В настоящият проект се предвижда монтирането на един газорегулаторен 

пункт ГРП тип  HPL-500-200/4 bar. Той е с двустепенно регулиране  ГРП  - 200/4 bar 

редуцира  входното налягане от бутилките от 20 МРа  на 0.4 МРа след втория регулатор 

на налягане. Газорегулаторния пункт се състои от блок сферични кранове за високо 

налягане, манометри, предпазно изпускателни клапани и газрегулатори първа и втора 

степен с вградени предпазно отсекателни клапани на вход и изход, топлообменник 

кожухотръбен противотоков – гореща вода +900С на вход на ГР 1 и газов водогреен 

котел с мощност 24 kW монтиран на гърба на ГРП  в метален шкаф. Газорегулаторния 

пункт е  в изпълнение открит монтаж и неговите данни са :Рвх.= 20 МРа, Ризх.= 0,4 

МРа,q мах.= 500 нм3/час. Към ГРЗТ - 4/0.1 bar, G16 [GR-I2-,]  се монтира ротационен 

разходомер за природен газ G16,DN 50 ,PN 16, q=25 м3/час с максимален дебит 

Q=125нм3/час електронно отчитане на показанията и температурна корекция. 

        Газовото стопанство ще бъде ситуирано в североизточния край на площадка на 

територията на детската градина в близост до оградата с Н=2.00м. и   на разстояние - 

1.00м. от нея. Газовото стопанство се класифицира като склад за сгъстени горими газове 



 

от подклас на фунционална пожарна опасност Ф 5.2 [съгл.чл.610,раздел XXII от 

НАРЕДБА№Iз-1971  ].Съгласно НАРЕДБА № 6 Чл. 92 обекта се класифицира  в 

зависимост от работното налягане на газови инсталации заедно със съоръженията към 

тях се класифицират на: 

  - инсталации с работно налягане  до 0,3 МРа; - ГРЗТ 4/0.1 bar , горелка 

 - инсталации с работно налягане над 1,6 МРа. – ГРП 200/4bar и бутилковите бетирии 

/трейлер/ 

  Предвижда се заземлението и мълниезащита на цялата арматура и 

съоръженията в състава на ГРП . Природния газ е по-лек от въздуха и при евентуална 

авария , няма да предизвика обгазяване на района , както и да се получи опасна 

концентрация от газовъздушна смес. Всички съоръжения  (ГРП тип  HPL-500-200/4 bar 

и ГРЗТ - 4/0.1 bar, G16  ) на тази площадка ще бъдат защитени с метален шкаф  със 

заключващи се врати .  

Цялото съоръжение се огражда с мрежеста ограда с Н =2.50м. 

Съгласно стандарта БДС ЕN 12732 [Системи за доставяне на газ.Стоманени заварени 

газопроводи.Функционални изисквания], обема на контрола и качеството на заварените 

съединения се определят от табл.1 и табл.4  в зависимост от работното налягане и  

използвания материал.  

         Газовата инсталация предмет на настоящия проект се класифицира като : 

-  категория В  - газопровод с раб.налягане >100 mbar ≤ 5 bar, група 1 в съотв. с БДС ЕN 

288-3:1992 и Rt ≤360N/mm2 за стомана L 290 GA.  

Минималния обем за безрарушителен контрол съгл. Табл.4 е 10% за периферни 

заварки и 100% за заварени съединения невключени в изпитване на налягане/ ако има 

такива/.  

За хидравличните изчисления на газопроводната инсталация и оразмеряване на 

газорегулиращо табло (ГРТ), се използва вътрешна методика за определяне на Qоразм., 

създадена на базата на технически правила за газови инсталации – DWGW-TRGI от 

86/ 96 год. Цитираният стандарт регламентира използването на коефициенти за 

едновременност в зависимост от броя на газовите уреди. Изборът на диаметрите на тръбите 

е направен така, че загубата на налягане от линейни и местни съпротивления в най-



 

отдалечената точка на инсталацията, да не бъде повече от 5  mbar и скоростта да не 

надвишава 6 -15 m/s за налягане до 100 mbar.  

  Предвижда се заземление и мълниезащита на цялата арматура и 

съоръженията в състава на ГРП, като се използва съществуващата инсталация на 

обекта и допълнително изградена по одобрен проект по част Електро. Природния газ е 

по-лек от въздуха и при евентуална авария , няма да предизвика обгазяване на района , 

както и да се получи опасна концентрация от газовъздушна смес. Всички съоръжения 

на тази площадка ще бъдат защитени с мрежеста ограда със заключващи се врати .  

3.2. Площадкови газопроводи 

ПредТой  ще бъде изработен от  полиетилен висока плътност DN 25, PN 4 ; 

PE-HD,SDR 11,EN 12007-2, Ø 32 х 3.0 мм (дължина L=7m)  и ще бъде монтиран на 

дълбочина  0.60 м от кота терен  при спазване на изискванията на Наредба 6 ,чл.52 /2,7/ 

табл.3 ,приложение 2.вижда се захранването на горелката да се осъществи чрез  

подземен газопровод.   

Той ще свързва ГРП - 200/4 bar  с ГРЗТ- 4/0.1 bar и горелката на котелното. 

След изходния спирателен кран на ГРП - 200/4 bar,  газопровода тръгва чрез преход  

PE-HD/St  подземно в посока към ГРЗТ- 4/0.1 bar в горния край на двора. След като 

достигне ГРЗТ- 4/0.1 bar газопровода чрез преход  PE-HD/St,  обсадна тръба влиза в  

него . След него  продължава с тръбопровод Ø 60.3 х 3.6 мм от L 290 GA , EN 10208 – 1  

и влиза в металния контейнер чрез ЕМВ-Ду2” Рр.= 500 mbar и спирателен кран DN 

2”;PN 6 през филтър, флексибелна връзка ва комбиблока на горелката. Надземните 

газопроводи ще се изпълнят от стоманена безшевна тръба Ду 25, 40, 50 БДС EN 10208 - 

1, като отделните елементи от него ще се свържат посредством заварка при спазване на 

БДС EN 12732. Закрепването на газопроводите към конзолите става посредством 

метални скоби с изолиращ елемент между тях като разстоянието между две съседни ще 

е 2.00 м. След завършване на монтажно заваръчните дейности тръбопроводите се 

почистват, грундират и боядисват в светло жълт цвят.  Газопровод Ду 25 след ГРП -

200/4 bar се класифицират като инсталация с раб.налягане от 0,2 до 0,5 МРа – категория 

В [БДС EN 12732 ] с обща дължина около 7 м. Газопровода чрез тръба с Ø 60.3 х 3.6 мм 

от L 290 GA , EN 10208 – 1 с  влиза в ГРЗТ -4/0.1 bar ( Рвх.= 4 bar, Ризх.= 100 mbar, Q = 

100 нм3/час –дублирана линия ).  След ГРЗТ - 4/0.1 bar газопровода  с тръба Ø 60.3 х 3.6 



 

мм от L 290 GA , EN 10208 – 1 и захранва една горелка за природен газ/нафата  с 

мощност  814  Kw на водогреен котел  550 Mcal/h; P =640Kw;p=4bar. Газорегулатрен 

пункт ГРП – 200/4 bar се състои от един брой газорегулатор (с Q = 450-500 нм3/час), 

блок сферични кранове за високо налягане, манометри ,филтър, топлобменник 

кожухотръбен гореща вода – 14 500 на входа  на ГР -1 , предпазно изпускателни 

клапани и  регулатора втора степен  с вграден предпазно - отсекателен клапан на 

високо и ниско налягане. ГРП – 200/4 bar е  изпълнен в метален шкаф  и неговите данни 

са :Рвх.= 20 МРа, Ризх.= 0,4 МРа, q мах.= 500 нм3/час. 

  
4. ИЗИСКВАНИЯ  ПО  ХИГИЕНА  НА  ТРУДА,  ПРОТИВОПОЖАРНА  И  ГАЗОВА 
БЕЗОПАСНОСТ 
 
 4.1. Обезопасяване на газопроводите 

Всички газопроводи в котелното помещение да се изпълнят от стоманени безшевни 
тръби по изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 При монтажа на стоманените газопроводите да се използват огънати колена, 
изработени по БДС, ЕН, ОН или технически условия. Свързването им да става чрез 
заваряване. Да се избягват нефункционалните резбови и фланшови връзки.  
 При заваряването на газопроводите да се използват методи и материали, които 
осигуряват качествени и плътни съединения с механични свойства съгласно изискванията на 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 Всички заваръчни работи и контрола на качеството им да се извърши съгласно 
изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

В местата на опорите на газопроводите и преминаването им през стени не се допуска 
челен заваръчен шев, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ. 
 
 4.2. Обезопасяване  на  котелното  помещение 
Съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 
и чл.83, табл.13 за газ-метан на  Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, в газифицирани помещения 
трябва да се осигури работна смукателна вентилация равна най-малко на осемкратен 
въздухообмен за един час, освен въздуха, необходим за изгаряне на газовото гориво. 
Съгласно изискванията на чл.84(2) на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” в газифицирани 
помещения, в които при авария е възможно да се образуват взривоопасни концентрации, 
трябва да се предвиди аварийна смукателна вентилация с най-малко двадесткратен 
въздухообмен заедно с общообменната постоянно действаща вентилация. 



 

 
Избор на Вентилатори 

Обем на помещението «термоконтейнера»:  V = 23 m3  
Необходим обем за осемкратен въздухообмен (постоянно действаща - работна вентилация) 
 V = 8 х 23 = 184  m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 2, с данни: 
 · дебит на въздух        500 m3/h 
 · обороти         1200  min-1 

 · монтирана мощност               0,038 kW     
 
Необходим обем за двадесткратен въздухообмен (аварийна вентилация) 
 V = 25 х 23 = 575 m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 2,8 /Ех/ IIB , с данни: 
 · дебит на въздух        1200 m3/h 
 · обороти         1420  min-1 

 · монтирана мощност               0,12 kW     
Вентилаторите се монтират на задната страна (зад котела) на помещението, на кота 

+2,20м  както е показано на пункт «А-А» на ч.№ См-МТ-701.00.00.00. Примерно закрепване 
на вентилаторите е показано на пунктове ”Г” и „Д”  на  ч.№ См-МТ-701.00.00.00. 
 
 4.3. Противопожарна защита, боядисване, оцветяване 
 а) Всички тръбопроводи, както опорите и конзолите да се миниумизират двукратно. 
 б) Всички газопроводи, монтирани вътре в помещението, включително и тези извън 
помещението да се боядисат с емайллак - жълт. 
 в) Всички конзоли, опори, стойки и смукателни решетки вътре в котелното помещение 
да се боядисат с емайллак - черен. 
 
 4.4. Изисквания по противопожарна безопасност 
 Според изискванията на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”– чл.3,ал.2 Приложение 2, т.62 на 
подходящо място в котелното помещение да се предвидят: 
 
Прахов пожарогасител  6 kg 1 ВС  - 1бр. 
Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л; с пяна 1 брой 
Противопожарно одеало с размери не по-малки от 1,5м / 1,5м 1 бр.–тежък тип 

 
ІІІ. Пълно описание касаещо изпълнението на обществената поръчка в сграда на 

Сграда на VП-СОУ „Паисий Хилендарски“, находящо се в кв. IV, УПИ-2  
" Училище", адрес: ул. „Дичо Петров" №1, гр.Смолян " 

Газозахранване 
В района на обекта: Сграда на VII класно училище – гр.Смолян на този етап няма 

изградена газозахранваща мрежа, затова захранването с природен газ ще става с преносима 
бутилкова инсталация за компресиран газ, докато се изгради разпределителна газопреносна 
мрежа. В този случай обекта може да се приеме за четвърта категория, съгласно чл.137 на 
ЗУТ.  

 



 

Обхват на проекта 
Настоящият проект се състои от: 
· Част “Машинно-технологична”  
· Част “Автоматизация, Сигнализация, осветление и вентилация" 
· Част “Заземителна уредба" 
· Инструкции за изпитване на газопроводи и газови инсталации; експлоатация на газова 
инсталация в котелно помещение. 
· План за безопасност и здраве 
· Пожарна безопасност  

Настоящата записка се отнася само за част “M ашинно-технологична”. 
 

3. ОПИСАНИЕ 
А. Газова част 
 В района на обекта няма изградена газозахранваща мрежа, така че до изграждане на 
газопреносната мрежа в района, газозахранването на газовата инсталация в локалното котелно 
помещение  ще става с бутилкова инсталация с компресиран газ – по друга част от проектната 
документация. 
 До момента обекта се отоплява от централна топлопреносна мрежа.  
 В котелното помещение има един брой водогреен котел VIADRUS модел G500/12, 
комплектован с нафтова горелка Lambohgini  модел EKO 50/2; котела се използва за затопляне 
на плувния басейн. 

При газификацията се предвижда комплектоване на съществуващия котел VIADRUS 
модел G500/12 с газонафтова горелка и монтаж на нов водогреен котел  с топлинна мощност 
698 kw, който се комплектова с газонафтова горелка с мощност 465 ÷ 814kw. Котелът се 
монтира в близост до съществуващия котел както е показано на чертежите. 
 Захранването на газовите инсталации на котлите става от захранващ газопровод 
ф76,2х4,0 с работна налягане 100mbar, който до котелното помещение се полага въздушно по 
външната стена на сградата. 
 Преди да влезе в котелното помещение на газопровод ф76,1х4,0  се  монтират 
спирателен кран DN65 - поз.25 и отсекателен ел.клапан Н.З. с ръчно възстановяване - поз.2 на 
пункт „D-D” на ч.№ См-МТ-703.00.00.00. При случаи на авария (утечка на газ - загазованост) 
в котелното помещение отсекателния ел.клапан прекъсва подаването на газ в помещението, 
съгласно чл.446 от Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар”. В този случай горивната система 
автоматично се изключва поради липса на газ. Деблокирането на отсекателя става ръчно чрез 
намесата на оператор, след като аварията бъде отстранена.  

За предпазването на  електроклапана за газ и спирателният кран от лоши атмосферни 
условия и от намеса на външни лица, същите се монтират в метална кутия, както е показано на 
чертежите. 
 Захранващият газопровод от стоманена безшевна тръба ф76,1х4,0 влиза в котелното 
помещение на кота +3,55м спрямо пода на помещението, като преминава през помещение в 
което се намира комина – показано на чертежите. При преминаване през стените газопровода 
се полага в обсадна тръба – поз.4. 

В котелното помещение колекторният газопровод се спуска до кота +3,25м и като се 
укрепва по стената и тавана посредством елементи на HILTI достига до края на котелa и 
завършва с тапа – поз.14.  



 

Газозахранването на горелките с природен газ става с отклонения от: стоманена 
безшевна тръба ф60,3х3,6 за горелка на котел; стоманена безшевна тръба ф48,3 х 3,6 за  
горелка  на котел ; които се включва към входа на съответната газова линия, както е показано 
на пункт „А-А” на чертежа. 
 Газовите линии се монтират вертикално и хоризонтално в дясно на котлите и са 
подробно специфицирани към проектната документация. 
 Продухването на газозахранващите линии става посредством спирателния кран 
R ½” и пробната горелка тип RВ-1, монтирани преди главния спирателен кран на всяка газова 
линия. 

Пробната горелка се използва при първоначалното запълване на системата с газ,  както 
и при спиране на горелката за изпразване на газопровода от газ при аварийни ситуации – 
ремонт. 

Проектни изчисления на якост за определяне на минималните дебелини на стените на 
газопровода не са направени, тъй като избраните тръби отговарят на чл.87 т.3 на Наредба за 
устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 
Б.Водна част  
 Връзката на новомонтирания котел към съществуващата отоплителна система става с 
тръбопроводи ф114,3х4,0, които се включват кът съответните колектори за топла и отработена 
вода в абонатната станция на обекта.  
Монтажът и начина на укрепване на топлопроводите да се уточни при монтажът на място. 
В абанатната станция на колекторът за отработена /връщаща/ вода се монтира помпен възел от 
сдвоена циркулационна  помпа DAB – поз.39, филтър за вода, възвратна клапа и спирателни 
кранове, както и затворен разширителен съд. Примерна връзка на горния възел е показан на 
чертежа. 
 Тръбопроводите на подаваща и връщаща вода да се толпоизолират.  
Димоотвеждането на котела се включва към съществуващия комин. Домиходът на котела с 
диаметър ф300 може да се изработи от листова стомана с дебелина 4мм или да се използват 
готови елементи на подходящи фирми. Димоходът да се топлоизолира. 

3.1. Данни за горивото 
· Основно гориво       природен газ 
а) Долна работна калоричност     8000 Кcаl/Nm³ 
  Състав на природния газ (доставян от Русия и Украйна): 
  - метан ......................................................................  94,0 % 
  - етан  .........................................................................   2,0 % 
  - пропан ....................................................................     0,4 % 
  - бутан  ......................................................................    0,2 % 
  - пентан .....................................................................    0,2 % 

 - въглероден двуокис .........................................          0,2 % 
  - азот ..........................................................................    3,0 % 
б) Налягане на газа на входа на  котелно помещение             0,10 bar 
 3.2 Данни за газовите уреди 
- Котел  
а) номинална полезна мощност     465 kW 
б) температура на изходящата вода     до 900 C 
в)максимален разход на гориво - природен газ    44,90 Nm3/h 



 

- Горелка автоматична газова  
а) Топлинна мощност      465 ÷ 814kW 
б) Разход на гориво – природен газ 
  минимален                      15/29 Nm3/h 
  максимален                     58 Nm3/h 
- Горелка автоматична газова  
а) Топлинна мощност      290 ÷ 581kW 
б) Разход на гориво – природен газ 
  минимален                      23/47 Nm3/h 
  максимален                     81 Nm3/h 
 

При изчисление се получава, че съдържанието на природен газ, останало в 
газопроводите в котелното помещение, след сработване на отсекателния вентил и прекъсване 
на достъпа на газ в помещението, е: 

- зимен период - 0,082 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,0385 % от обема на 
помещението или 0,77 %  от долна взривна граница на природния газ, което 128,89 пъти по-
малко от ДГВ на природния газ. 

- летен период - 0,097 Nm3 природен газ, което се равнява на 0,0458% от обема на 
помещението или 0,916 %  от долна взривна граница на природния газ, което 109,17 пъти по-
малко от ДГВ на природния газ. 

Използваните в проекта укрепващи елементи на HILTI – конзоли, стойки и скоби са 
осигурени с граница на пожароустойчивост 45 минути.     
  

     В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на 

платформа  с монтирани на нея бутилки за КПГ с общ геометричен обем V=10m3 и Q 

=2565 нm3  . Работното налягане е 200 bar на авторемаркето. То е оборудвано със 

спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан изпускащ 

налягането в  бутилковите батерии при повишаване на температурата на стените им 

над 100 0С. В настоящият проект се предвижда монтирането на един газорегулаторен 

пункт ГРП тип  HPL-500-200/4 bar. Той е с двустепенно регулиране  ГРП  - 200/4 bar 

редуцира  входното налягане от бутилките от 20 МРа  на 0.4 МРа след втория регулатор 

на налягане. Газорегулаторния пункт се състои от блок сферични кранове за високо 

налягане, манометри, предпазно изпускателни клапани и газрегулатори първа и втора 

степен с вградени предпазно отсекателни клапани на вход и изход, топлообменник 

кожухотръбен противотоков – гореща вода +900С на вход на ГР 1 и газов водогреен 

котел с мощност 24 kW монтиран на гърба на ГРП  в метален шкаф. Газорегулаторния 

пункт е  в изпълнение открит монтаж и неговите данни са :Рвх.= 20 МРа, Ризх.= 0,4 

МРа,q мах.= 500 нм3/час. Към ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40 се монтира ротационен разходомер за 



 

природен газ G40,DN 50 ,PN 16, q=65 м3/час с максимален дебит Q=325нм3/час 

електронно отчитане на показанията и температурна корекция. 

        Газовото стопанство ще бъде ситуирано  в двора на училището в северната част на  

гърба на сградата на площадка на територията на училището в близост до негорима 

плътна стена с Н=3.00м. и  на разстояние - 5.00м. от нея. ГРП тип  HPL-500-200/4 и ГРЗТ 

- 4/0.1 bar, G40 ще бъдат монтирани на гърба на училището от северната му страна в 

близост до съществуващото котелно помещение.  Газовото стопанство се класифицира 

като склад за сгъстени горими газове от подклас на фунционална пожарна опасност Ф 5.2 

[съгл.чл.610,раздел XXII от НАРЕДБА№Iз-1971  ].Съгласно НАРЕДБА № 6 Чл. 92 

обекта се класифицира  в зависимост от работното налягане на газови инсталации заедно 

със съоръженията към тях се класифицират на: 

 - инсталации с работно налягане  до 0,1 МРа; - ГРЗТ 4/0.1 bar , горелки 

 - инсталации с работно налягане над 1,6 МРа. – ГРП 200/4bar и бутилковите бетирии 

/трейлер/ 

  Предвижда се заземлението и мълниезащита на цялата арматура и 

съоръженията в състава на ГРП . Природния газ е по-лек от въздуха и при евентуална 

авария , няма да предизвика обгазяване на района , както и да се получи опасна 

концентрация от газовъздушна смес. Всички съоръжения  (ГРП тип  HPL-500-200/4 bar 

и ГРЗТ - 4/0.1 bar, G40 ) на тази площадка ще бъдат защитени с метален шкаф  със 

заключващи се врати .  

Цялото съоръжение се огражда с мрежеста ограда с Н =2.50м. 

Съгласно стандарта БДС ЕN 12732 [Системи за доставяне на газ.Стоманени заварени 

газопроводи.Функционални изисквания], обема на контрола и качеството на заварените 

съединения се определят от табл.1 и табл.4  в зависимост от работното налягане и  

използвания материал.  

         Газовата инсталация предмет на настоящия проект се класифицира като : 

-  категория В  - газопровод с раб.налягане >100 mbar ≤ 5 bar, група 1 в съотв. с БДС 

ЕN 288-3:1992 и Rt ≤360N/mm2 за стомана L 290 GA.  

Минималния обем за безрарушителен контрол съгл. Табл.4 е 10% за периферни 

заварки и 100% за заварени съединения невключени в изпитване на налягане/ ако има 

такива/.  



 

За хидравличните изчисления на газопроводната инсталация и оразмеряване на 

газорегулиращо табло (ГРТ), се използва вътрешна методика за определяне на Qоразм., 

създадена на базата на технически правила за газови инсталации – DWGW-TRGI от 

86/ 96 год. Цитираният стандарт регламентира използването на коефициенти за 

едновременност в зависимост от броя на газовите уреди. Изборът на диаметрите на тръбите 

е направен така, че загубата на налягане от линейни и местни съпротивления в най-

отдалечената точка на инсталацията, да не бъде повече от 5  mbar и скоростта да не 

надвишава 6 -15 m/s за налягане до 100 mbar.  

  Предвижда се заземление и мълниезащита на цялата арматура и 

съоръженията в състава на ГРП, като се използва съществуващата инсталация на 

обекта и допълнително изградена по одобрен проект по част Електро. Природния газ е 

по-лек от въздуха и при евентуална авария , няма да предизвика обгазяване на района , 

както и да се получи опасна концентрация от газовъздушна смес. Всички съоръжения 

на тази площадка ще бъдат защитени с мрежеста ограда със заключващи се врати .  

3.2. Площадкови газопроводи 

Предвижда се захранването на горелките да се осъществи чрез  надземен 

газопровод. Той  ще бъде изработен от  стоманена безшевна тръба  S - L 290GA,EN 

10208-1, Ø 60.3 х 3.6 - r2  ,(док. за качество EN 10204 2.2 ). (дължина L=5m) и ще бъде 

монтиран на височина  0.50 м от кота терен  при спазване на изискванията на Наредба 6 

,чл.52 /2,7/ табл.3 ,приложение 2.  

  Той ще свързва ГРП - 200/4 bar  с ГРЗТ- 4/0.1 bar и горелката на котелното. 

След изходния спирателен кран на ГРП - 200/4 bar,  газопровода тръгва надземно в 

посока към ГРЗТ- 4/0.1 bar в горния край на площадката. След като достигне ГРЗТ- 

4/0.1 bar газопровода влиза в  него . След ГРЗТ- 4/0.1 bar  продължава с тръбопровод Ø 

88.9х 4.0 мм от L 290 GA , EN 10208 – 1  и влиза в металния контейнер чрез ЕМВ-Ду3” 

Рр.= 500 mbar и спирателен кран DN 3”;PN 6 през филтър, флексибелна връзка ва 

комбиблока на горелката. Надземните газопроводи ще се изпълнят от стоманена 

безшевна тръба Ду 25, 40, 50, 65 ,80  БДС EN 10208 - 1, като отделните елементи от 

него ще се свържат посредством заварка при спазване на БДС EN 12732. Закрепването 

на газопроводите към конзолите става посредством метални скоби с изолиращ елемент 

между тях като разстоянието между две съседни ще е 2.00 м. След завършване на 



 

монтажно заваръчните дейности тръбопроводите се почистват, грундират и боядисват в 

светло жълт цвят. Газопровод Ду 50 след ГРП -200/4 bar се класифицират като 

инсталация с раб.налягане от 0,2 до 0,5 МРа – категория В [БДС EN 12732 ] с обща 

дължина около 7 м. Газопровода чрез тръба с Ø 60.3 х 3.6 мм от L 290 GA , EN 10208 – 

1 с  влиза в ГРЗТ -4/0.1 bar ( Рвх.= 4 bar, Ризх.= 100 mbar, Q = 300 нм3/час –дублирана 

линия ).  След ГРЗТ - 4/0.1 bar газопровода  с тръба Ø 88.9 х 4.0 мм от L 290 GA , EN 

10208 – 1 и захранва две горелки за природен газ с мощност  814  Kw на два броя 

водогрейни  котли първия е съществуващ тип –VIADRUS - G 500 –550 Mcal/h; P =640 

Kw; p=4 bar , а втория е нов монтаж и е тип  – 550 Mcal/h; P =640 Kw; p=4 bar. 

Газорегулатрен пункт ГРП – 200/4 bar се състои от един брой газорегулатор с Q = 450-

500 нм3/час, блок сферични кранове за високо налягане, манометри ,филтър, 

топлобменник кожухотръбен гореща вода – 14 500 на входа  на ГР -1 , предпазно 

изпускателни клапани и  регулатора втора степен  с вграден предпазно - отсекателен 

клапан на високо и ниско налягане. ГРП – 200/4 bar е  изпълнен в метален шкаф  и 

неговите данни са :Рвх.= 20 МРа, Ризх.= 0,4 МРа, q мах.= 500 нм3/час. 

  
 4. ИЗИСКВАНИЯ  ПО  ХИГИЕНА  НА  ТРУДА,  ПРОТИВОПОЖАРНА  И  
ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 4.1. Обезопасяване на газопроводите 

Всички газопроводи в котелното помещение да се изпълнят от стоманени безшевни 
тръби по изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 При монтажа на стоманените газопроводите да се използват огънати колена, 
изработени по БДС, ЕН, ОН или технически условия. Свързването им да става чрез 
заваряване. Да се избягват нефункционалните резбови и фланшови връзки.  
 При заваряването на газопроводите да се използват методи и материали, които 
осигуряват качествени и плътни съединения с механични свойства съгласно изискванията на 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 
 Всички заваръчни работи и контрола на качеството им да се извърши съгласно 
изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

В местата на опорите на газопроводите и преминаването им през стени не се допуска 
челен заваръчен шев, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ. 
 4.2. Обезопасяване  на  котелното  помещение 



 

Съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 
и чл.83, табл.13 за газ-метан на  Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, в газифицирани помещения 
трябва да се осигури работна смукателна вентилация равна най-малко на осемкратен 
въздухообмен за един час, освен въздуха, необходим за изгаряне на газовото гориво. 
Съгласно изискванията на чл.84(2) на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” в газифицирани 
помещения, в които при авария е възможно да се образуват взривоопасни концентрации, 
трябва да се предвиди аварийна смукателна вентилация с най-малко двадесткратен 
въздухообмен заедно с общообменната постоянно действаща вентилация. 

Избор на Вентилатори 
Обем на помещението «термоконтейнера»:  V = 212,6 m3 (чист обем за вентилация) 
Необходим обем за осемкратен въздухообмен (постоянно действаща - работна вентилация) 
 V = 8 х 212,6 = 1700,8  m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 2,8 с данни: 
 · дебит на въздух        1800 m3/h 
 · обороти         1400  min-1 

 · монтирана мощност           0,090 kW     
Необходим обем за двадесткратен въздухообмен (аварийна вентилация) 
 V = 25 х 212,6 = 5315 m3/h 
Избирам Вентилатор   тип ВО.С 5 /Ех/ IIB , с данни: 
 · дебит на въздух        7000 m3/h 
 · обороти         1420  min-1 

 · монтирана мощност          0,55 kW     
Вентилаторите се монтират посредством метална плоча на един от прозорците пред 

котлите, както е показано  на ч.№ См-МТ-703.00.00.00. Примерно закрепване на 
вентилаторите е показано на пункт  „Б”  на  ч.№ См-МТ-703.00.00.00. 
 4.3. Противопожарна защита, боядисване, оцветяване 
 а) Всички тръбопроводи, както опорите и конзолите да се миниумизират двукратно. 
 б) Всички газопроводи, монтирани вътре в помещението, включително и тези извън 
помещението да се боядисат с емайллак - жълт. 
 в) Всички конзоли, опори, стойки и смукателни решетки вътре в котелното помещение 
да се боядисат с емайллак - черен. 
 4.4. Изисквания по противопожарна безопасност 
 Според изискванията на Наредба №1з-1971 от 29.10.2009г. «Строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”– чл.3,ал.2 Приложение 2, т.62 на 
подходящо място в котелното помещение да се предвидят: 
 
Прахов пожарогасител  6 kg 2 ВС  - 1бр. 
Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л; с пяна 2 броя 
Противопожарно одеало с размери не по-малки от 1,5м / 1,5м 2 бр.–тежък тип 

 

 


