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ЛИЦЕНЗИЯ на център за професионално обучение № 200912809/04. 01. 2010г. 

 

Утвърдил, 

Доц. М. Бояджиев 

 

ПРОГРАМА 

За атестиране на технически кадри   

курс „Газови уреди”- първо ниво (директно използване) 

модул „Устройство и експлоатация на котли” 

  

 

Място на провеждане на обучението:   гр. София , база „Амакс газ“ 

Време за провеждане:              начален час:  930         Краен час: 1700 

Хорариум:                                                           16 час (два дена) 

Лектори:              Светослав Тодоров, Любомир  Хаджийски  

Цели на курса:                                          Придобиване на знания по: 

x Видове и типове газови уреди за домакинствата; 
x Процес на горене. Настройване на параметрите на горивния процес; 
x Устройство и функционални схеми на газови уреди. Видове уреди според 

димоотвеждането. Системи за отвеждане на димните газове; 
x Газови инсталации. Изисквания за оразмеряване; 
x Инсталиране, пускане в действие и параметризиране на газови котли; 

x Отоплителни инсталации. Критерии за избор и оразмеряване; 
x Техника на безопасност. 

 
Форма на обучение: 

9 Лекционна - презентации 
9 Упражнения - решаване на казуси и проблеми по обслужване на газови уреди 
 

Завършване на курса:  

9 Удостоверение за придобита професионална квалификация, образец на МОН; 
9 Сертификат на Български газов център. 
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Съдържание 

Основни теми Продължителност 

1. Уреди за природен газ 
1.1. Състав и основни свойства на горивните газове. 
1.2. Използване на газа за готвене, отопление и горещо  

водоснабдяване. 
1.3. Класификация на уредите за природен газ по предназначение. 
1.4. Конструкции и функционално устройство на газови котли. 
1.5. Критерии за избор на подходящият уред. 
1.6. Коректно димоотвеждане на продуктите от изгарянето. 
1.7.  Регулатори за налягане и пламък при газови уреди. 

 

    4  часа 

2. Директно използване на газовия уред. Основни системи за 
проверка 

2.1. Газов кръг. 
2.2. Хидравличен модул. 
2.3. Електрически модул. 
2.4. Системи за сигурност. 
2.5. Подготовка и тестване на системите. 

3 часа 

3. Експлоатация  и техническо обслужване на уреди за 
природен газ 

3.2. Устройство и монтаж на уредите. 
3.3. Инсталиране, пускане в действие и техническо обслужване на 
газови котли. 
3.4. Техническо обслужване на газовите уреди. 
3.5. Откриване на неизправности и повреди. 

      3 часа 

Втори ден  

4. Критерии за оразмеряване на отоплителни и газови 
инсталации   

4.1. Изисквания към помещенията. 
4.2. Вентилация на работни помещения. 
4.3. Критерии за определяне на топлинни загуби в помещение. Избор 
на радиатори и диаметри на тръбите за отоплителната инсталация. 
4.4. Оразмеряване на газопроводната инсталация. 
4.5. Изисквания за отстояния и разположение на газови уреди. 
4.6. Съвместна  работа на газовата и отоплителната система. 
4.7. Хибридни системи за климатизация на помещения и сгради. 

      6 часа 

5. Практическо занятие 
5.1. Измерване и настройване  на налягане на газа за газовия уред; 
5.2. Определяне на КПД на газов уред; 
5.3. Настройване параметрите на системата котел –отоплителен кръг. 
5.4. Автоматизиране и програмиране на системата за максимална 

ефективност и комфорт. 

          
       4 часа 

6. Технически надзор,  пожарна и аварийна безопасност при 
работа с природен газ. 

  

Заключителни бележки и тест 
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