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АНГЕЛ СТЕФАНОВ
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По вх. № 764000-3525/09.12.2019 год.
Към POK19-BK08-505-f31/03.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,
Във връзка с ваше писмо № РОК19“ВКИ08-505-[3]/03.12.2019 год., и Ваша заповед
№ РОК 19-РД-09-372/03.12^2019 год. за изменение на план за улична регулация о.т.312“б“-ю.т.
312“е“ и о.т.312“е“~КЗ12“ж“ и План за регулация и застрояване с образуване на нови УП И II-1827,
за производство и складове и УПИ III-1827, 1828, за жилищно строителство в кв. 44“б“, м. кв.
Суходол на - район Овча купел и представените проектни материали на интернет страницата на
районната администрация изразяваме следното становище:
Съгласно действащите към момента нормативни изисквания, регламентирани в
Наредба № 1з-1971/29.10.2009 год. за строително- технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 год. - издадена от министъра на вътрешните работи
и министъра на регионалното развитие и благоустройството ( Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември
2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр. 101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ,
бр.75 от 27 Август 2013г., 1£,зм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28
Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм.
и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018 год) предявяващи и
изисквания към пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност са предявени
специфични изисквания, които не са отразени на предложеният проект за изменение изразяващи
се в:
чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи
строежите.
(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.
(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с
размери най-малко 12 m x J 2 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и

съоръжения с широчина до 30 ш и дължина до 120 ш и двустранно - за сгради и съоръжения с
широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 т .
(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 т . За строежи от
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 т 2,
пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 ш.
(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 т .
Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и
съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4.5 т .
г
Чл. 29, Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за
пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко
12 m иа 12 т .

Считаме, че трябва да бъде показана по голяма конкрвтнка ио отиошез-ше
нредкйзнзлекието ин мройзБОдетвенмте йо^ещеммм м» обвдеетвемоту зушъуьщшмщ както

бъдат спазени цитираните нормативни изисквания.
При необходимост Наш представител ще вземе участие в дискусията насрочена
за 08.01.2020 год.
За допълнителна информация Ви предоставяме лице за контакт главен инспектор
Иван Иванов- началник секйюр ДПК и ПД в Шеста РСПБЗН.

Изготвил: началник сектор ДПК
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