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По-добре е да помислим за 
пожарната безопасност днес, за да 

не скърбим за последствията в 
бъдеще!

НКПБС



В НКПБС членуват фирми и специалисти, които извършват проектни и проучвателни 

работи, експертни и консултантски услуги, монтажни и инсталационни дейности, 

сервизни дейности, производство на машини, съоръжения и апарати, търговска и

посредническа дейност и други, свързани с пожарната безопасност и аварийна 

безопасност. Сдружението НКПБС е учредено през месец Юни 2019 г. и регистрирано 

през месец Октомври 2018 г., като юридическо лице с нестопанска цел, с централен 

офис в гр. Пловдив, ПК 4018, бул. Марица 154, Секция А, ет.2, офис А3, e-mail: nafsc-

bg@abv.bg. 

Oбща Информация

Сдружение “Национална камара Пожарна безопасност в 

строителството” (НКПБС) е браншова организация на лица и 

дружества, работещи в областта на пожарната безопасност.

Сдружението НКПБС води Професионален регистър, 

в който се вписват българските и чуждестранните 

физически и юридически лица, изпълняващи 

дейности, свързани с пожарната и аварийна 

безопасност на обекти в страната, които отговарят на 

поставените изисквания за професионална 

компетентност по направленията и секциите, в които 

членуват.

mailto:nafsc-bg@abv.bg


Основни Цели на НКПБС
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защита

информационни

с пасивните и активните мерки за противопожарна защита



• да внася редовно членския си внос, както и да внесе 
встъпителната вноска при придобиването на членство

• да спазва устава на сдружението и да работи за постигане 
на неговите цели

• да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и с 
поведението си да утвърждава престижа, авторитета 
и влиянието на сдружението

• да участва в дейността на сдружението и в работата 
на общото събрание

• да бъде избиран в неговите органи на управление
• да осъществява контрол върху работата на сдружението 

и органите на управление
• да бъде информиран за дейността на сдружението
• да се ползва от имуществото на сдружението 

и от резултатите от дейността му

Редовни членове на сдружението НКБПС могат да бъдат физически 

и юридически лица, които споделят целите на сдружението и 

средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат 

редовно членския си внос. Всеки редовен член на сдружението има 

право:

Всеки редовен член на 

сдружението е длъжен:

Членуването в сдружението е доброволно

Членство в НКПБС



• да участват в работата на общото събрание 
• да бъдат избирани в неговите органи на управление 
• да осъществяват контрол върху работата 

на сдружението и органите на управление 
• да се ползват от имуществото на сдружението 

• да внасят редовно членския си внос, както и да внесат встъпителната 
вноска при придобиването на членство

• да спазват устава на сдружението и да работят за постигане 
на неговите цели

• да работят за увеличаване на имуществото на сдружението 
и с поведението си да утвърждават престижа, авторитета 
и влиянието на сдружението

Членство в НКПБС
Асоцииран член на сдружението НКБС може да бъде всяко юридическо или физическо 

лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, 
изпълнява неговия устав и плаща редовно членския 

си внос.

Всеки асоцииран член на сдружението има право да бъде 

информиран за дейността на сдружението. 

Асоциираните членове на сдружението нямат право:

Асоциираните членове на 
сдружението са длъжни:



Членове на сдружението се приемат от 

Управителния съвет на сдружението. 

Кандидатите отправят писмена молба до 

Управителния съвет, ведно с препоръка за 

съответния кандидат от член на 

сдружението НКБПС, в която заявяват 

приемането на  устава на сдружението и 

съгласието си да работят за постигане на 

целите на сдружението.

Управителният съвет на НКПБС разглежда 

молбата и взема решение на първото 

заседание след постъпването на същата. 

Отказ за приемането на нов член може да 

се обжалва пред Общото събрание на 

сдружението.



- осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и 
отчита своята дейност пред него;

- определя реда и организира извършването на дейността на 
сдружението, и носи отговорност за това;

- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 
сдружението, управлява активите на сдружението и взема 

решения за разпореждане с финансовите му средства;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и 

обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни 
права върху тях, при спазване изискванията на устава и  

приетия от Общото събрание бюджет;
- определя организационно-управленската структура, реда за 

назначаване и освобождаване на персонала, правилата за 
работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;

- приема решения за промяна на адреса на сдружението;
- приема, освобождава и изключва членове на сдружението;

- избира изпълнителен директор с конкретно делегирани 
права и правомощия;

- подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността на 
сдружението;

- подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

Управление и Представителство

1
Общото 

събрание

2
Управителен 

Съвет

3
Контролен 

Съвет

- изменя и допълва устава на сдружението;
- приема други вътрешни актове;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- избира и освобождава председателя на Управителния съвет;
- избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
- избира и освобождава председателя на Контролния съвет;
- взема решение за откриване и закриване на клонове;
- взема решение за участие в други организации;
- взема решение за преобразуване или прекратяване на 
сдружението;
- взема решение за начина на разпределение на останалото 
имущество след удовлетворяването на евентуалните кредитори 
при ликвидация на сдружението; 
- приема основните насоки и програма за дейността на 
сдружението;
- приема бюджета на сдружението;
- взема решения относно размера на встъпителната вноска и 
членския внос, начина и сроковете за внасянето им, както и 
дължимостта и размера на други имуществени вноски;
- приема отчета за дейността на Управителния съвет и на 
Контролния съвет;
- отменя решения на другите органи на сдружението, които 
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението;
- разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за 
прекратяване на членство, както и за отказ за приемането на нов 
член;

1. Колективен върховен орган

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

- контролира за правилното опазване и използване на имуществото на сдружението;

- контролира законосъобразността на извършваните 

разходи и следи за спазването на :

1. Принципите за прозрачност 

2. Отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на сдружението;

- дава заключение по изготвения проект за бюджет на сдружението и се отчита за дейността 

си пред общото събрание;

3. Контролиращ орган

2. Управителен орган

Органите на сдружението НКПБС са:



НПКБС

Наравление: 
Проектиране

Направление: 
Пасивни мерки за 
Пожарна 
Безопасност

Направление: 
Активни мерки за 
Пожарна 
безопасност

Организационна Структура



Учредители на сдружението НКПБС сa:

“АНДИ БГ“ ООД

„ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

„БОРАДИ” ООД

„ФАЙЕР СИСТЕМС“ ЕООД

„ГЕЦЕ България“ ЕООД

„ФАЙЪР БГ“  ЕООД

„ДЕНИ ФАЙЕР“ ООД

„ФЛАМТЕХ“ ЕООД

„ОПТИ-ТЕРМ“ ЕООД

„Ф ПЛЮС“ ООД,

„ПРОТЕХ“ АД



С какво е свързана
пожарната 

безопасност в строителството?
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ПРЕГЛЕД НА 
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
ПОЖАРНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ

1. РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
2. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
§ ПОЖАРОЗАЩИТНИ ВРАТИ, СТЕНИ И ПРЕГРАДИ
§ МИНИМАЛНА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
§ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕВАКУАЦИЯ
3.  АКТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
§ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (ПИИ)
§ АВАРИЙНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
§ ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА (ВСОДТ)
§ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (ПГИ)



К А К В О  П Р Е Д С ТА В Л Я В А  П О Ж А Р Н АТА
Б Е З О П А С Н О С Т ?

Пожарната безопасност представлява пакет от пасивни и активни мерки, чийто основни цели са:  

1 2 3

За да се постигнат тези четири цели 
е нужно да се вземат под внимание 
огромен брой фактори и детайли, 

които могат да имат критични 
последици при един евентуален 

възникнал пожар.

4

Намаляване на 
негативните 

екологични ефекти и 
последици за 
природата от 

пожарите 

Намаляване риска и 
последствията от 

пожари, бедствия и 
аварии

Защита и опазване 
на имуществото и 

материалните 
ценности

Защита и опазване 
на човешкия живот
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поглъщателния капацитет на CO2. Емисиите, които са причинени от пожари, 

имат негативно влияние върху околната среда. В мястото на пожара се 

образуват токсични продукти на горене и във въздуха попада значително 

количество твърди частици. Тези частици съдържат освен всичко друго сажди, 

катрани, изгорели материали и неорганични отпадъци. Причинените от пожари 

емисии на неизгорели въглеводороди са изключително вредни не само за 

природата, но и за човешкото здраве. Попадайки в организма, тези вещества 

имат пагубно влияние върху дихателната и сърдечносъдовата системи на 

хората. Това води до цялостно нарушаване на екологичното равновесие и 

изменения в климата на даден район, страна, континент.

Последствията от пожар са не само икономически и социални, но и Екологични

Пожарите водят до обезлесяване и ерозия на почвите, 

промяна на водния отток, както и нарушаване на топлинния 

и воден баланс на различните екосистеми. При мащабни 

пожари е възможно унищожаване на редки и/или защитени 

животински и растителни видове, както и ограничаване на 

биологичното разнообразие. При горски пожари се влошава 

санитарното състояние на горите и се намалява



ПАСИВНИ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПОЖАРОЗАЩИТНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ

Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност, както и за отделяне на производства с 

различна категория по пожарна опасност. Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с 

клас по реакция не по-нисък от А2. Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена. 

Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се и с огнеустойчивост EI 60. 

Хоризонталните пожарозащитни прегради служат за ограничаване на разпространението на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, 

тавански и междинни конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60. 

Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават с автоматични затварящи устройства с огнеустойчивост най-малко EI60, които блокират и 

работата на преминаващите през тях съоръжения. Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2% от площта на 

съответната преграда.

Пожарозащитни вратиПреградни стениПредстенни обшивкиОбезопасен коридор



ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Главната цел на плана за евакуация е да не позволи появата на паника, хаос  и безредици по време на 

евакуацията от дадена сграда. Когато разполагаме с ясно определен и добре практикуван план за евакуация, 

може да се гарантира порядъчно и безопасно напускане на сградата, което да даде възможност да се 

преброят хората, които успешно са се евакуирали. Част от компонентите на евакуационния план са: 

разполагане на табели на ключови места, които да помагат за насочването към обезопасени от 

пожарозащитни стени и подове, коридори, водещи до безопасен изходи;  снабдяване на сградата с аварийно 

стълбище при сгради, където това се изисква от „Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Тези компоненти са основните средства, които 

дават насоки на хората в дадена сграда какви действия да предприемат в случай, че се налага да се 

евакуират. При случай на пожар, авария или бедствие, времето за вземане на решение е ключов фактор, от 

който може да зависи вашият живот, за това отделете време да се запознаете с евакуационния план, за да 

можете своевременно да реагирате и да вземете правилните решения.

Табели за насочване Евакуационна схема



МАЛКИ ПОДРОБНОСТИ В ПБ, КОИТО ПРИ НЕСПАЗВАНЕ ВОДЯТ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ

В тази наредба от чл. 127 до чл. 136 подробно са описани изискванията към комините на една сграда, 
която често тактически се пренебрегва и в резултат на това строителната продукция напрактика остава 
със скрити дефекти. Такива строежи са пожароопасни и риска от пожар при тях е неимоверно по-
голям в сравнение с такива, при които са използвани пожаробезопасни, енергоефективни и 
екологични коминни системи. Това, което е още по-малко известно на широката общност е колко 
сериозни могат да бъдат последиците от неправилно изградени коминни системи. Ето и няколко 
примера:

НАРЕДБА IЗ-1971 СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР СА ОПИСАНИ 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОМИНИТЕ НА ЕДНА СГРАДА

- На 13.12.2017 в 03:20 часа в Пловдив е получено съобщение за пожар с материални загуби в къща на улица "Янко 
Сакъзов". Пожарът е причинен от неправилно ползване на отоплителен уред, и вследствие от вдишване на токсични 
газове, отделени при пожара, е загинал 65-годишен мъж и е пострадал друг 64-годишен.

- На 27.09.2018 е пламнал голям пожар в жилищен блок в Божурище. По първоначална информация огънят е тръгнал от 
горната част на блока, вследствие на което покривът се е срутил.

- На 23.03.2016 г. е изплатено застрахователно обезщетение от 2 100 000 лева  на основно училище „Христо 
Смирненски" в Карнобат, което бе опустошено след огнена стихия.

- - На 19.12.2017 г. голям пожар остави без покрив шест семейства в смолянското село Момчиловци, сред които 
възрастни хора и деца. Пожарът е пламнал един час преди полунощ. Изгорели са целият покрив от 240 кв. м и 
таванът, унищожени са всички мебели, бяла, черна и компютърна техника.



Начало на комина

Предна плоча

Тръба за връзка

ВратичкаНачална част

Отвор за вратичка

Изолация

Канал за вентилация

Канал за армиране

Кондензоуловител

Олекотено бетонно тяло

СТРУКТУРА НА КОМИННА СИСТЕМА



Тръби от техническа керамика

Изолационна вата

Олекотено бетонно тяло

Канали за вентилация

Отвор за армиране

СТРУКТУРА НА КОМИННА СИСТЕМА

Средна част на комина



Конус

Завършек Uni Final Отвор за вентилация

Покриваща плоча

Лента за уплътняване

Завършек

СТРУКТУРА НА КОМИННА СИСТЕМА
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хоросан Кит за 
свързване

ТЯЛО

ИЗОЛАЦИЯ

ТРЪБА

ЛЕПИЛО

Вентилационен канал Комин

Техническа 
керамика



Най-честата грешка у нас е за изграждането на
комини да се използват неподходящи
материали - бетонни и керамични
вениталционни блокчета



Корозирал, неподходящо 
подбран, материал в 

следствие на димните газове.  



АКТИВНИ
МЕРКИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ



ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

Пожароизвестителната инсталация е от 
критично значение за ранното откриване на 

пожар в една сграда и може да означава 
разликата между живота и смъртта. Пожарите 
могат да възникнат по различни начини и на 

различни места, но въпреки това наличието на 
пожароизвестителна система е първата 

ключова стъпка към вашата безопасност. По 
време на пожар, димът и смъртоносно 

отровните газове се разпространяват по-далеч 
и по-бързо от топлината. Това е една причина, 

поради която повечето жертви на пожар 
умират от вдишване на дим и токсични газове, 

а не от изгаряния. Пожароизвестителната 
система дава възможност за своевременна и 
незабавна реакция на обитателите в дадена 
сграда да се евакуират преди да е станало 

твърде късно и пътят им да бъде блокиран от 
огън, дим и отровни газове.

На тази схема е илюстрирано с каква скорост се разпространява пожар в сграда с и без пожарогасителна и пожароизвестителна инсталация. При 
наличието на пожарогасителна и пожароизвестителна инсталация, пожарът може да се овладее за по-малко от  1 мин, докато при липсата на 
такава, средностатистическата реакция за сигнализиране на пожар към Пожарната служба отнема между 2 до 3 минути, през които пожарът 

значително се е разраснал и шансовете за евакуация драстично намаляват. Между третата и петата минута се достига до критичната точка, когато 
газовете от горящите материали се възпламеняват и могат да предизвикат експлозия, която да разпръсне топлинна вълна и огнено кълбо, в които 

случаи до сега никой не е оцелял. По същото време екип пожарникари вече пътува към произшествието. След като пристигнат, на пожарникарите са 
им необходими поне две минути да подготвят екипировката си, за да започнат да гасят пожара.



Целта на пожарогасителната инсталация е проста: да създаде 
подходящите условия за овладяване и загасяне на пожара, чрез:

1. Охлаждане на зоната на горене, като въздейства на 
повръхността на горящото вещество с пожарогасителни 
средства или да размеси горящите вещества

2. Изолира горящите вещества посредством изграждане на 
преграда между горимите материали, парите и газовете, 
отделяни от пожара.

3. Разреждане на горящите вещества в зоната на горенето с 
негорими вещества в газообразно състояние, като по този 
начин се намалява концентрацията на кислород или горимия 
материал.

4. Химично въздействие върху горенето, при което в зоната на 
горенето се подават гасителни средства, водещи до 
намаляване на скороста на горенето, което е свързано с 
понижаване на температурата до прекратяване на горенето.

Души загиват на 
работното място 

годишно в следствие 
на пожари

според OSHA – САЩ

200 

Пожарът, избухнал 
във фабрика за месо 
в пловдивското село 

Войводиново на 
10.02.2019 г., оставя 

над 300 души без 
работа, защото 

производствените 
машини са напълно 

унищожени от 
пожара.

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА
ИНСТАЛАЦИЯ

Най-смъртоносната част от пожара са токсичните 
изпарения, които се отделят от горящите материали. 

Димът от пожар може бързо да се разпространи в една 
сграда, а пожарогасителните инсталации имат 

възможност да намалят количеството на дима, отделяно 
при пожар. 

В обобщение пожарогасителната система: спасява 
животи, намаля потенциалните загуби наполовина и 

овладява проблема, преди той да излезе извън контрол.



ВЕНТИЛАЦИОНА СИСТЕМА ЗА 
ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА 
(ВСОДТ)

Димо и топлоотвеждащите инсталации имат важна роля в пожарната 
безопасност, особено в големи сгради. Когато е правилно монтирана и 
използвана, системата за Димо и топлоотвеждане може да спасява животи и да 
предпази сградата от структурни повреди. Ефективното отвеждане на дим и 
отровни газове възпрепятства събирането на големи количества от тях във 
вътрешността на сградата, което предотвратява вдишването им от хората вътре. 
Инсталацията за димо и топлоотвеждане също подобрява видимостта в сграда, 
което улеснява достъпа на всички хора, които все още са вътре, до 
евакуационните изходи. Това подобрение на видимостта има благоприятен ефект 
за пожарникарите и аварийните работници, които влизат в сградата. И накрая, 
отвеждането на дим и топлина помага на пожарникарите да открият пожара в 
сградата значително по-лесно. Тъй като вентилационните отвори за дим показват 
точно къде е източникът на дим, за пожарникарите е по-лесно да локализират 
огъня в сграда с вентилация, отколкото в сграда без вентилация. Това прави 
борбата с огъня по-лесна, намалявайки общите щети на сградата и потенциално 
спасявайки живота. Поради тази причина, системата за димо- и топлоотвеждане е 
един от най-съществените аспекти на проектирането на сгради, защитени от 
пожари.



ВЕНТИЛАЦИОНА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА (ВСОДТ)

Основната на димоотводни клапи функция на пожаропреградните клапи е да ограничат разпространението на огън, температура и дим, и допълнително, с 

използването на подходящи задвижващи механизми, да се използват в смесени вентилационни системи (използвани не само в случай на пожар, но например: 

за периодично проветряване). 

При нормална работа на системата, димоотводните клапи са в отворено или затворено положение. В случай на пожар, задвижващата система отваря 

димоотводните клапи в зоната на пожар (димоотводните клапи в другите зони преминават в затворено положение). Предназначени са за създаване на 

надеждни и ефективни вентилационни системи на големи помещения, като същевременно се гарантира високо ниво на безопасност и отстраняване на дима и 

горещите газове в случай на пожар. 

Джет Вентилаторите са предназначени за създаване на надеждни и ефективни вентилационни системи на големи помещения, като същевременно се гарантира 

високо ниво на безопасност и отстраняване на дима и горещите газове в случай на пожар. 

Димоотводни КлапиДжет Вентилатори Пожаропреградни Клапи
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СТАТИСТИКА НА 
ПОЖАРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

1. ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ  ПОЖАРИ
2. ВЪЗНИКНАЛИ ПОЖАРИ С МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ
3. ПОЖАРИ С МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТРАСЛИ



ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАРИ
ЗА 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г.
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БРОЙ ВЪЗНИКНАЛИ ПОЖАРИ С МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ
ЗА 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г.
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БРОЙ ПОЖАРИ С МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТРАСЛИ
ЗА 2017 г.
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ЕНЕРГЕТИКА

ТЪРГОВИЯ  И  РЕМОНТ

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ДРУГИ ОТРАСЛИ И ДЕЙНОСТИ

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛСТВО

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

срещу
ЛВ 250 мил.

Загуби от кризисни ситуации у нас през 2005 г.

7,99 мил.
Πpeз същата гoдинaтa oт 17 зacтpaxoвaтeлни дpyжecтвa ca 

изплaтeни oбeзщeтeния зa ĸpизиcни cъбития

0.032%
Сумата на покритите обезщетения от кризисни ситуации

ЛВ

~
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ПОЛЗИ ОТ 
СПРИНКЛЕРНИ 
ИНСТАЛАЦИИ

1. БРОЙ ЗАГИНАЛИ ЦИВИЛНИ НА 1000 СЛУЧАЯ НА ПОЖАР С И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е АВТОМАТИЧНА СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ
2. ЕФЕКТИВНОСТ НА СПРИНКЛЕРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 
3. ПРИЧИНИ ОТ КОМБИНАЦИИ ЗА ОТКАЗ ИЛИ НЕЕФИКАСНА РАБОТА НА СПРИНКЛЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ
4. ОЧАКВАНОТО СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСKО ПОНИЖЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАГУБИ ЗА ПОЖАР, СВЪРЗАНO С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПРИНКЛЕРНИ 

ИНСТАЛАЦИИ ПО ВИДОВЕ ОБЕКТИ



БРОЙ ЗАГИНАЛИ ЦИВИЛНИ НА 1000 СЛУЧАЯ НА ПОЖАР С И БЕЗ 
АВТОМАТИЧНА СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ

0.8

6.3

СЪС СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ

БЕЗ СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ



ЕФЕКТИВНОСТ НА СПРИНКЛЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА 2017 г.

88%

8%
4%Успешно 

задействали се

Не успели да 
се 

задействат

Оперирали 
не 

ефективно

Не се подлъгвайте от това, което виждате в 

Холивудските филми.

Спринклерните инсталации използват 

значително по-малко вода за потискане на 

огън от пожарен маркуч, заради 

изключително високата си ефективност,

поради което водните щети са значително 

намалени.

Само една спринклерна глава се активира в 

четири от пет пожара (79%), в които се е 

задействала спринклерна инсталация. В 97% 

от случайте на пожари със спринклерна 

инсталация, пет или по-малко спринклерни 

глави са се задействали.



ПРИЧИНИ ИЛИ КОМБИНАЦИИ ОТ ПРИЧИНИ ЗА ДЕФЕКТИРАНЕ ИЛИ 
НЕЕФИКАСНА РАБОТА НА СПРИНКЛЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ
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ИЗКЛЮЧЕНА ИНСТАЛАЦИЯ 

ЛИПСА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ КЪМ 
ИНСТАЛАЦИЯТА

РЪЧНА НАМЕСА

НЕДОСТИГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

ЛИПСА НА ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА

ПОВРЕДЕНИ КОМПОНЕНТИ В ИНСТАЛАЦИЯТА

ИНСТАЛИРАНЕ НА НЕПОДХОДЯЩА ПГИ

НЕ ЕФЕКТИВНИ
ДЕФЕКТИРАЛИ
КОМБИНИРАНИ

Докладите за дефектирали спринклерни инсталации (660 годишно) по време на пожар са два пъти по-често от докладваните пожари, в които спринклерни 

инсталации са били неефективни и не са могли да контролират Огъня. В 40% от комбинираните проблеми на спринклерни инсталации са били поради 

изключване на системата. В три от всеки пет инцидента (59%), в които спринклерната инсталация не функционирa, системата е била изключена. В половината от 

случайте на пожар (51%), в които спринклерни инсталации са били неефективни, водата не стига до огъня.



ОЧАКВАНОТО СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСKО ПОНИЖЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ 
ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАГУБИ ЗА ЕДИНИЧЕН ПОЖАР, СВЪРЗАНO С ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ СПРИНКЛЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ВИДОВЕ ОБЕКТИ

ПОНИЖЕНИЕ В %

СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 37.900 USD$ 9.100 USD$ 77%

ТИП ОБЕКТ ЗАГУБИ БЕЗ СПР. ИНСТ. ЗАГУБИ СЪС СПР. ИНСТ.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 14.900 USD$ 4.000 USD$ 75%

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 19.200 USD$ 7.100 USD$ 62%

ДОМОВЕ 19.300 USD$ 8.100 USD$ 56%

ОБЩЕЖИТИЯ 3.900 USD$ 1.300 USD$ 65%

ХОТЕЛИ 35.200 USD$ 10.700 USD$ 70%
ПАНСИОН 12.200 USD$ 1.700 USD$ 85%

ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 5.500 USD$ 2.300 USD$ 55%

ОФИСИ И МАГАЗИНИ 52.400 USD$ 26.100 USD$ 50%
ПРОИЗВОДСТВО 107.200 USD$ 82.500 USD$ 34%
СКЛАДОВЕ 138.300 USD$ 90.700 USD$ 52%



НАЦИОНАЛНА КАМАРА 
ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСТНОСТ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИФНОРМАЦИЯ: 

• NFPA - “U.S. Experience with Sprinklers July 2017 Marty Ahrens” 
• Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението “Статистическа информация за 2017 г.” 
• “Въведение в химия на горенето – Татяна Стоянова ВСУ „Черноризец Храбър“ Унив. издателство 2007 г. 

• money.bg “250 млн.лв. зaгyби oт ĸpизиcни cитyaци y нac пpeз 2005 г.” Aвтop: Hиĸoлaй Taнeв
• Наредба №8121з-647 от 1 Октомври 20014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

• Наредба Iз 1971 за СТПНОБП
• СД CEN/TS 54-14:2006 г. „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и 

поддържане” 
• БДС EN 12845:2015 г. „Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“ 

• БДС EN 54-16:2008 г. „Пожароизвестителни системи. Част 16: Устройства за управление и индикация на гласова сигнализация за тревога“ 
• NFPA Journal;  

• Уебсайт на ГД ПБЗН
• VdS CEA 4001:2018-01 Guidelines for Sprinkler Systems - Planning and Installation

В С И Ч К И  П Р А В А  З А П А З Е Н И ®


