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РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
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ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 г.
Уважаеми граждани, във връзка с настъпването на есенно - зимния сезон, РСПБЗН гр. П. Тръмбеш
препоръчва спазването на следните основни правила за експлоатацията на уреди за локално отопление:
а/ електрически уреди:













да се ползват изправни и стандартни ел. нагревателни и отоплителни уреди.
да се ползват ел. нагревателни и отоплителни уреди с огнеустойчива подложка, когато са
монтирани върху горима основа.
да не се оставят да работят без наблюдение.
при напускане на помещението се убедете, че сте изключили уредите.
включвайте ел.уредите само към силови токови кръгове, а не например в разклонител от
фасунга.
по възможност ползвайте за включването контакт, а не разклонител.
върху ел.уреди никога не оставяйте горими предмети, например дрехи за сушене.
при включени ел. уреди никога не оставяйте децата без пряко наблюдение.
ел. уред да е добре укрепен, поради възможността от обръщане.
топлоакумулиращите уреди да се включват в контакт на отделен токов кръг с автоматичен
предпазител.
ел. уредите да са на повече от 0,50 м. от горими конструкции, оборудване и материали.
при пожар ел. уреди под напрежение не се гасят с вода – има опасност от токов удар и фатални
последици.

б/ уреди на твърдо гориво:











печките/камините да са стандартни, изправни – не е позволено да се използват самоделни
отоплителни уреди за твърди горива.
стабилно укрепване на тялото и димоотводните тръби/кюнците.
печката и димоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и
материали.
да се монтират с негорима подложка на пода с бордове от трите страни, която излиза отпред и
отстрани.
комините да са измазани отвън и отвътре, т.е по цялата височина външно, дори и в
подпокривното пространство, и вътрешно ако са се образували фуги към помещенията.
комините да са с изправни и защитени ревизионни отвори и поставени розетки на местата,
където са включени димоотводни тръби/кюнците.
да не се монтират в помещения без комини.
да се почистват вечер и зареждат сутрин /за обществени сгради/.
да не се разпалват с леснозапалими течности /бензин, нафта/.
пепелта и сгурията да се поставят в метални съдове извън сградата – никога не изхвърляйте
неизстинала сгурия в контейнери за смет или съдове с горими отпадъци.






около уреда не трябва да се оставят дрехи за сушене.
правилно съхранение на горивото – при наличие на влага въглищата могат да се самозапалят.
средствата за запалване – кибрити и запалки, да се съхраняват на недостъпни за деца места.
не оставяйте децата сами при работещи отоплителни уреди, не ги заключвайте.

в/ уреди на течно гориво:











да са стандартни.
да са устроени с негорими подложки с прагове от всички страни.
печката и димоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и
материали.
да нямат теч на гориво.
да не се зареждат с гориво и палят повторно при неизстинало състояние.
да не се използват горива с неясен състав и произход.
да работят с изправна автоматика.
да не се оставят без контрол.
количеството нафта в жилищата да е само за ежедневни нужди.
за съхранение на нафта да се използват антистатични херметичнозатварящи се съдове.

г/ уреди на газообразно гориво /пропан-бутан/:











да са стандартни.
да нямат теч на гориво.
да работят с изправна автоматика.
уредът да е на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
да не се оставят без контрол.
редуцир-вентилът да е добре сложен – недобре сложеният може да е причина за изтичане на газ в
помещението.
да са разположени в помещения над кота 0,00, които имат възможност за естествено
проветряване – прозорци.
не е разрешено да се използват в бани, спални, до източници на топлина и под пряка слънчева
светлина.
предпазване на маркуча за газ от механични повреди.
бутилките се зареждат само на специализираните за целта пунктове.

НАЧАЛНИК:....../п/............
РСПБЗН П. ТРЪМБЕШ
ГЛ. ИНСПЕКТОР
/инж. Илиян Илиев/

