
ВНИМАНИЕ !!!  

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН 
СЕЗОН. 

Масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни 

уреди, както и такива с твърдо и газообразно гориво, води до засилване на пожарната опасност 

при експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации,  

и опасността от възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите възли 

в структурата на отопление се оказват коминните тела. Нередовното им почистване от 

насъбралите се сажди и отлагания, некачествена или липса на замазка, както и не на последно 

място облицоването им с горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в 

жилищата. 

Затова сeга, в периода на отоплителния сезон е добре да си припомним някой важни за 

нашата сигурност правила: 

I. За печки на твърдо гориво. 

1. Да бъдат изправни и включени към добре почистени от сажди и отлагания стандартни 

комини. 

2. Да се монтират само върху негорими основи или подложки. 

3. Да отстоят на минимум 0,8 м. от горими предмети и материали. 

4. Редовно да се почистват и да не се разпалват с бензин, нафта и други леснозапалими или 

горими течности. 

5. Не оставяйте без контрол горящи печки на твърдо гориво. 

II. За електрически печки. 

1. Използвайте само стандартни и технически изправни електрически печки. 

2. Електрическите печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/. 

3. Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение. Изключвайте уредите при спиране на 

електрическото напрежение. 

4. Извършете предварителна проверка на състоянието и годността на електрическата 

инсталация. 

5. На разстояние 0,5 м. отпред и 0,15 м отзад да не се поставят горими материали и предмети. 

III. За газови печки и уреди. 

1. Газовите уреди и бутилките с газ да не се монтират на места по-ниски от околния терен. 

2. Не разполагайте бутилките с газ “Пропан-бутан” в близост до източник на топлина. 

3. Спазвайте определената последователност при палене и спиране на уреда. 

4. Проверявайте редовно изправността на редуцир вентила. 

           Както през отоплителния есенно - зимен сезон, така и през останалата част от годината, 

не складирайте материали и оборудване в коридори, стълбища, други пътища за евакуация, 

както и в общите части на сградите 

           При пожар веднага съобщете на ТЕЛЕФОН 112 след което незабавно започнете гасене 

с подръчни противопожарни уреди и съоръжения и организирайте евакуацията на 

застрашените от пожара граждани и имущество. 

           Повече информация за Вашата пожарна безопасност ще намерите на интернет 

страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – 

www.pojarna .com и фейсбук страницата на Първа РСПБЗН-Бургас. 


