
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по пожарна безопасност към технически проект за обект:
Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" в

УПИ 1-общ. в кв.27 по плана на гр. Обзор, общ. Несебър

1.Основание за проектиране
Настоящият проект по част Пожарна безопасност е изготвен по искане

на възложителя и при спазване на изискванията на Наредба N 1з-1971 за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар.

2.Архитектурно и функционално решение

2.1 Пасивни меки за пожарна безопасност

С проекта се предвижда цялостна подмяна на дървения покрив , с цел
пълноценно покриване на сградата и защитата и от неблагоприятни външни
атмосферни влияния.

Проектната разработка представлява дървена носеща конструкция със
столици попове и маии, които носят ребрата и дървената обшивка.
Поради липса на покривна плоча и невъзможност да се реализира стъпване на
някои от поповете върху здрава основа, се предвижда полагане на метални
биндерни греди преместващи разстоянията между зидовете .

Съгласно Наредба N 1з-1971 за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар , сградата е от клас на функционална
пожарна опасност Ф 4 и подклас Ф4.1 , и трябва да удоволетворява изискванията
за II степен на огнеустойчивост на сградите .
В таблица 3 към чл.12 (1) от Наредба N 1з-1971 е посочено , че минималната
огнеустойчивост на покривната конструкция трябва да бъде Р, РЕ = 60 мин.. За
удоволетворяване на това изискване е предвиден окачен таван от гипскартон , с
граница на огнеустойчивост 60 мин. Окаченият таван е по системата на Кнауф
0112 , с два слоя пожарозащитни плоскости Кнауф /ОКР 15 мм./.

З.Част Ел.
За осигуряване на пожарна безопасност на ел. уреди и инсталации в

настоящия проект са спазени изискванията на "Наредба 1з-1971 за строително-
технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при
пожар"/05.06.2010г., "Наредба N 3 за устройство на ел. уредби и ел. проводни
линии'72004 г., - Наредба N 4/22.12.2010 За мълниезащита на сгради и външни
съоръжения и открити пространства ; "Наредба N4 за проектиране,
изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради'72010 г. и изменения и
допълнения към тях; БДС ЕМ 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на
работни места. Работни места на закрито.

Съгласно Наредба 1з-1971 чл.8 ал.1 за осигуряване на безопасността при
въздействията от пожар в зависимост от функционалната пожарна опасност
обекта се категоризира като Ф4. и подклас Ф4.1. Съгласно чл. 237 на горната
Наредба, за ел. уредби и инсталации обекта се определя от първа група с
"Нормална пожарна опасност".


