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По разпореждане от главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението”, в област Видин започнаха проверки в
обектите, в които се използва или съхранява пропан-бутан. Това съобщиха за Радио
“Фокус”- Видин от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на
населението”-Видин. Приоритетно ще се проверяват обектите за обществено
обслужване с капацитет над 50 места, газоснабдителните станции и обекти за
продажба на пълни бутилки. При проверките ще се акцентира на спазването на
условията, при които е издадено разрешението за строеж на обекта, както и на
спазването на строително–техническите правила и норми. Особено внимание ще се
обърне на осигуряването на безопасност при пожар, както и на спазването на
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. При
установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните
административно-наказателни и превантивни административни мерки. При
констатиране на нарушения по Наредбата за устройството и безопасността на
експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталациите за
втечнени въглеводородни газове ще бъде сигнализиран регионалният отдел за
държавен технически надзор. Проверките ще приключат в началото на месец
септември. Към момента служителите на ОУПБЗН-Видин, осъществяващи държавен
противопожарен контрол, са определили обектите, които подлежат на проверка. Почти
всички ресторанти, кафенета и закусвални използват газ, така че броят на обектите,
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които трябва да бъдат проверени, не е малък, уточниха от ОУПБЗН-Видин. При
досегашните проверки в заведенията са установени най-много по 1-2 бутилки газ.
Актове са издадени за използване на газови бутилки в кухня, разположена в сутеренно
помещение. Това е забранено, защото пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и пада на
земята, а в такова помещение няма как да се вентилира. За това нарушение са
съставени актове и е преустановена експлоатацията на газовото съоръжение. Там,
където има видимо компроментирана бутилка, винтил или маркуч също е преустановена
експлоатацията на уреда, докато не се преустанови техническата неизправност.
Служителите на ОУПБЗН-Видин не могат да осъществяват контрол в домовете на
хората, които използват газ. Изключение се прави само в случаите, когато е подаден
сигнал или жалба. Статистиката на видинската пожарна показва, че пожарите,
свързани с използването на газови бутилки, са най-вече в частни домове, и то
по-специално при използване на туристически газови бутилки.
Радио “Фокус”- Видин
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