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ОБЕКТ : Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на УПИ IV-1062, 

                кв.76 за Общински пазар с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана 

 

ЧАСТ : Пожарна безопасност 

 

I. Общи данни 

 

На основание чл. 4. ал.1 „Инвестиционният проект на строежа съдържа част " 

Пожарна безопасност " с обхват и съдържание съгласно приложение № 3. и ал. 2 „ В 

част " Пожарна безопасност " по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за 

защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната 

експлоатация на строежа” от Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на бeзопасност при пожар 

          

 

II. Характеристика на обекта 

 

Проекта обхваща подравняване на площадката, определяне на котите на 

настилките и тротоарите  и определяне на надлъжните и напречните наклони, както и 

определяне на местата на преместваемите търговски маси. 

Дадени са петите на тротоарите около сградата и наклоните на настилките. 

Изпълнението на насипите да се направи с коефициент на уплътнение  Ку = 0.95 от 

плътността на Прокор. От западната страна на имота е предвидена ограда от телена 

мрежа на бетонова основа.Има предвиден и паркинг за л.а. и бусове на 

трошенокаменна фракция.  

Настилката е асфалтобетонова с един плас за леко движение. Преминаването от 

трошенокаменна настилка към асфалтобетонова е с легнал градински бордюр 

8/16/50.Тротоарите са оконтурени с видим бетонов бордюр 18/35/50. Предвидени са и 

два входа за пазара с две портални врати. Вертикалната планировка е съобразена с 

проектираното благоустрояване на парцела. Около съществуващите сгради сграда ще 

се изпълни тротоар от бетонови плочи 40/40/5. Настилките са с надлъжен наклон от 0.5 

% до 1.0% и напречен наклон 1.5% а тротоарите са   проектирани с надлъжен  наклон  

от 0.7 % до 1.34% и напречен наклон 1.5%. Тротоарите е предвидено да стане с 

бетонови плочи 40/40/5.Предвидена е надзиждане на стоманобетоновата шахта в 

тротоара до проектната кота 105.10 и оконтуряване на оставащите дървета с градински 

бордюр. Тротоарната настилка е оразмерена за леко движение със следната 

характеристика: 

- бетонови плочи – 40/40/5              -  5 см.    

- пясъчно циментов разтвор            -  3 см. 

- пясъчна основа                        -  5 см. 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 13 см. 

- земна основа Е=30MPa 

Асфалтовата настилка  е със следната характеристика: 

- плътен асфалтобетон тип А /1200Mp/  – 4 см 

- битумизирана настилка   -  7 см. 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 30 см. 

- земна основа Е=30MPa 

За преасфалтиране на площадката пред пазара асфалтобетонова настилка 4 

см/променлива/ по съответната технология/почистване,битумен разлив и 

преасфалтиране/ 

За паркинга и свободната площ: 
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- несортиран едр.материал 0<d<40mm/заклинен/      - 16 см. 

- основа от баластра  - 20 см 

- земна основа Е=30MPa 

 

ІІІ.          Изисквания към материалите при изпълнение на настилките 

Основа от асфалтова смес 

 

Изпълнява се от асфалтова смес за основа тип А марка I по БДС 4132 – 90. 

Изпълнението става съгласно ПИПСМР, раздел “Пътища и улици” т. 10. 

Горен (износващ) пласт на покритието 

 

Полагане на плътен асфалтобетон тип А – марка II по БДС 4132 – 90 и се  

изпълнява съгласно т. 18 на ПИПСМР, същия раздел. 

 Еластичните модули на отделните пластове на настилките е необходимо да се 

докажат лабораторно. 

 

ІV.      Мерки за пожарна безопасност 

 

1. Общи нормативни изисквания -   според наредба NIз-1971 от 29.10.2009г., 
изграждане и реконструкция на път  – не се нормира. 

 
2. Основните характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на 

изискванията (пасивни и активни мерки) за пожарна безопасност: 

 
Строително – монтажните работи ще се извършват на открита площадка. 

Всички материали които ще се използват за строежа са от клас А1- негорими 

продукти. 

За строежа ще се използват глина, минерална почва, асфалтобетони, хумусна 

почва и бетони. 
 

При така описаните елементи степента на огнеустойчивост не се нормира. 
 

 

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност: 

 

3.1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа:  

 Целта на проектната разработка е направа на общински пазар в имот  с УПИ IV-

1062, кв.76, с. Якимово. 

Настилката е асфалтобетонова с един плас за леко движение. Преминаването от 

трошенокаменна настилка към асфалтобетонова е с легнал градински бордюр 

8/16/50.Тротоарите са оконтурени с видим бетонов бордюр 18/35/50. Предвидени са и 

два входа за пазара с две портални врати. Вертикалната планировка е съобразена с 

проектираното благоустрояване на парцела. Около съществуващите сгради сграда ще 

се изпълни тротоар от бетонови плочи 40/40/5. Настилките са с надлъжен наклон от 0.5 

% до 1.0% и напречен наклон 1.5% а тротоарите са   проектирани с надлъжен  наклон  

от 0.7 % до 1.34% и напречен наклон 1.5%. Тротоарите е предвидено да стане с 

бетонови плочи 40/40/5.Предвидена е надзиждане на стоманобетоновата шахта в 

тротоара до проектната кота 105.10 и оконтуряване на оставащите дървета с градински 

бордюр. Тротоарната настилка е оразмерена за леко движение. 

В проекта са предвидени места за 39 маси за продажба и 20 паркоместа. 
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3.2. Клас на функционална пожарна опасност – не се нормира; 
 

3.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – 

На обекта се предвижда полагането на: минерална почва, асфалтобетони, хумусна 

почва и бетони. 
 
При така описаните елементи степента на огнеустойчивост не се нормира. 

 
3.4. Изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните 

конструктивни елементи на сградата – На обекта се предвижда полагането на: 

минерална почва, асфалтобетони, хумусна почва и бетони. 
 
При така описаните елементи степента на огнеустойчивост не се нормира. 

 
3.5. Класове по реакция на огън на продуктите за обекта 

 
според таблица 7 от Наредба NIз-1971 от 29.10.2009г. – Изграждане и реконструкция 
на път трябва да отговарят на: 

 
Стени и тавани – не се нормират, подове – не се нормират. 

 
4. Активни мерки за пожарна безопасност: 

 
4.1. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни 
инсталации – според Приложение 1 от Наредба NIз-1971   за изграждане на път не се 

изсква изграждане на ПГИ. 
 
4.2. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни 

инсталации 
– според Приложение 1 т.2.7 от Наредба NIз-1971   за изграждане на п ъ т    не се 
изсква изграждане на ПИИ. 

 
4.3. Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации 
– не се изисква; 
 

4.4. Обемно планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи 

инсталации 
–  на  обекта  се  осигурява  естествена  вентилация,  според  наредбата  не  са  
необходими допълнителни средства за димо-топлоотвеждане. 

 
4.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене – за обекта не се 
изисква допълнително водоснабдяване за пожарогасене. 

 
4.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 
пожарогасене - според Приложение 2  от Наредба NIз-1971  за изграждане на 
канализация  – не се изискват. 

 
4.7. Функционални показатели и евакуационни пътища – не се изискват. 

 

 

 

Съставил : ............................. 

 / инж. Н. Анчин / 


