ОБЩИНА ЛОМ
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ЗАПОВЕД
№450.
Лом, 23.09.2014 г.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 т.3 от Наредба І3-3147/ 12.12.2011 г., ,, За
осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на
населението на МВР”, писмо с Рег..№ 1480/17.09.2014 г. на Началника на РС ”ПБЗН” и във
връзка с настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон, масовото използване на
отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и предотвратяване на предпоставки за
възникване на пожари и аварии на територията на Община Лом
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Ръководителите на учреждения, организации и фирми:
- да организират и осигурят пожарната и аварийна безопасност на техните обекти в
съответствие с Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на
Община Лом приета с Решение 347 / 23.04.2013 г. на ОбС Лом.
- да извършат съвместно с ЕООД”ВиК” Лом качествено зазимяване на пожарните
хидранти на тяхна територия.
- да изискват сертификат за качество при доставка на течните горива за отопление,
съгласно изискванията на БДС.
2.Ръководителите на обекти, в които съществуват водоеми за ПП-нужди и пожарни
хидранти да ги подготвят за експлоатация в зимни условия и осигурят постоянен достъп до тях.
3.Директорите на училища, детски ясли и градини, ръководителите на културни, социални,
здравни и други заведения с масово пребиваване на хора да осигурят условия за недопускане на
пожари и аварии от отоплителни уреди през есенно-зимния сезон.
4.Отоплителните и вентилационни съоръжения в сградите да се устройват и експлоатират
при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното
производство, монтаж и ползване.
5.Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди и съоръжения да се проверят и
ремонтират, което да се удостовери с протокол. В експлоатация да се допускат само изправни и
стандартни уреди и съоръжения.
6.В котелните помещения и такива , в които се използват горивни устройства да не се
разрешава:
- извършването на дейности, несвързани с обслужването на съответната инсталация;
- употребата нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими
течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;
- изтичането на гориво от захранващата инсталация;
- подаването на гориво при загасени и неизправни горелки;
- запалването на горелките за течно, прахова и газообразно гориво с ръчни факли;
- запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво, без предварително
продухване;

- работа при неизправна автоматика и контролно-измервателни прибори;
- употребата на горелки без автоматична защита;
- да изискват сертификат за качество при доставка на течните горива за отопление,
съгласно изискванията на БДС.
- оставянето на работещи котли без контрол;
- сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на
котлите и тръбопроводите;
7.Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването/включването/ на
отоплителните и други уреди и съоръжения и тези, които ги ползват са отговорни за тяхната
безопасна експлоатация.
8.Комините и димопроводните тръби да се почистват от сажди и отлагания началото на
отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
9.При експлоатация на отоплителни уреди да не се разрешава:
- използването на нестандартни отоплителни уреди;
- употребата на леснозапалими и горими течности при разпалване;
- сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на разстояние
по-малко от това определено от инструкциите на производителите;
- използването на вентилационни канали за димоотводи;
- повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
- оставянето без контрол на печки с твърдо, течно и газово гориво и включени
електрически уреди/с изключение на топло акумулиращи печки и лъчисто отопление/;
- използването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в подземни
помещения.
10.Отоплителните уреди за твърдо гориво да се почистват в края на работното време и да
се зареждат непосредствено преди запалването им.
11.Вентилационните инсталации, огнезащитните устройства и въздуховодите да се
подържат в изправно състояние, осигуряващо пожарната им безопасност.
12.Собствениците и ръководителите на обекти да осигурят изправността на монтираните
системи за повишено налягане и отдимяване, за състоянието , на които да се съставят ежегодни
протоколи.
13.Кметовете и кметските наместници на населените места в Общината при снеговалеж
да организират почистването на пътищата и подстъпите към водоизточниците за ПП-нужди и
пожарните хидранти.
Заповедта ми да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници на населени
места от инж. Красимир Христов – ст..експерт ”УК”, на директорите на учебни, културни,
здравни и социални заведения от Анжело Иванов – директор на Дирекция”ХДМС” и да бъде
разгласена чрез Радиовъзел гр.Лом от Владимир Недев – медиен сътрудник
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Радка Ганева – секретар на
Община Лом.
ИВО ИВАНОВ
Кмет на Община Лом

