
ПРОТОКОЛ

Днес 09.02.2106 година комисия в състав : доц. Стефан Рибарски -  пом. Ректор, Косьо Танев 

-  представител на Ректорат, Росен Димитров -  представител МФ и Найден Златанов -  

огняр МФ.

Извърши оглед на долната разпределителна мрежа на отоплителната инсталация в 

котелното помещение в морфологичния блок на Медицински факултет при Тракийски 

университет гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ № 11, с цел 

възстановяване на аварийно прекъснатото отопление на 05.02.2016 г. поради пропукване на 

долната разпределителна мрежа на отоплителната инсталация в резултат на многогодишната 

експлоатация и настъпилата корозия на много места по тръбите.

Отоплението на сградата не може да бъде възстановено без цялостната подмяна на 

долната хоризонтална разпределителна мрежа и част от вертикалните щрангове, поради 

множеството пропуквания по нея и амортизирана спирателна арматура по вертикалните 

щрангове, тъй като тя е монтирана в бетонни канали с размери 150/70 см заедно с още две 

двойки нефункциониращи тръби, които са под кота нула на сградата, а освен това бетонните 

канали в които е разположена мрежата не са проходими в цялата си част.

В резултата на прекъснатото отопление на морфологичния блок на Медицински 

факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, не може да се подържа нормален 

микроклимат в учебните и работни помещения, което възпрепятства осъществяваната в нея 

дейност. Липсата на отопление застрашава и здравето на работещите в сградата служители 

на морфологичния блок на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара 

Загора, а също така и на обучаваните в сградата студенти и докторанти. Едновременно с 

това, прекъснатото отопление е довело до спиране на работата на разположените в сградата 

Лаборатории по: съдебна медицина, имунохистохимия, молекулярна патология, ДНК- 

секвенатори, Некропсична и Биопсична.

Настъпилата авария не е била предвидима, а последиците й върху работата на 

Морфологичния блок на Медицински факултет, обуславят изключителния й характер.

09.02.2016 г. Комисия:
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