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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

■ НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Посл. изм. 2018 г. 

■ БДС EN 13501-1:2007+А1:2009 Класификация на строителни продукти и 
елементи по отношение на реакцията им на огън. 

– Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на 
реакция на огън  

– Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на 
устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации 

– Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на 
покриви на излагане на въздействие на външен огън 

■ Система от стандарти Еврокод – съответните части 1-2 за безопасност 
при пожар 
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НАРЕДБА № Iз-1971 – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е 
проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случай на възникване на пожар:  

 1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;  

 2. да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и 
разпространяването на огъня и дима в строежа;  

 3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните 
строежи;  

 4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа 
или да бъдат спасени с други средства;  

 5. да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи. 
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НАРЕДБА № Iз-1971 – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Чл. 2. (2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за 
удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:  

 1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна 
опасност на строежите (Ф1 -  Ф5) 

  Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване)  

  Ф5 (производствени, складови и селскостопански сгради)   

 2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и 
изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, 
както и други специфични изисквания за различните видове строежи.  
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КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН (Чл. 14, ал.6) 

■ Клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на 
неконтролирано горене; 

■ Клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за 
неконтролирано горене; 

■ Клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано 
горене; 

■ Клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене; 

■ Клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене; 

■ Клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано 
горене; 

■ Клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано 
горене.  



инж. Васил Манолов 

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН (Чл. 14) 

■ ал.4, т.5 – за строителни продукти за покриви и покривни покрития се 
използват следните класове в зависимост от вида на изпитването 

  Broof(t1), Froof (t1); 

  Broof(t2), Froof(t2); 

  Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3); 

  Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4)  

■ ал.9, Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на 
приложение № 7, както следва:  

  строителните продукти - в табл. 1, 

  покривите и покривните покрития - в табл. 5 
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КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ДИМ И ЧАСТИЦИ (Чл. 14, ал.7) 

■ Интензивността на отделяне на дим (smoke): 

■ - s1 - много ограничено отделяне на дим ; 

■ - s2 - ограничено отделяне на дим ; 

■ - s3 - няма изискване за ограничаване на образуването на дим . 

■ Образуване на пламтящи частици или капки при горене (drops): 

■ - d0 - не се образуват пламтящи частици или капки ; 

■ - d1 - пламтящите частици или капки изгасват бързо; 

■ - d2 - няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи 
частици или капки . 
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РЕАКЦИЯ НА ОГЪН ≠ ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ 

■ Реакцията на огън е свойство на строителните продукти 

Реакцията на огън отразява горимостта на строителните продукти и 
приносът им за поддържане на неконтролирано горене. 

■ Огнеустойчивостта е свойство на строителните конструкции 
и елементи 

Огнеустойчивостта отразява способността на строителните конструкции и 
елементи да ограничават разпространението на възникнал пожар за 
определен период от време. 
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КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ 
■ R (носимоспособност) – счита се за удовлетворен, когато носимо-

способността на строителната конструкция или елемент се поддържа по 
време на изискван период на въздействие от пожар 

■ E (непроницаемост) – счита се за удовлетворен, когато през строителната 
конструкция или елемент не преминават пламъци и горещи газове 

■ I (изолираща способност) – счита се за удовлетворен, когато 
нарастването на средната температура върху ненагряваната повърхност 
на строителната конструкция или елемент не надвишава 140 K, а 
нарастването на максималната не надвишава 180 K  
      (Един градус Келвин [K] е равен на един градус Целзий [оС]) 

■ W(излъчване) – счита се за удовлетворен, когато температурата на 
ненагряваната повърхност не надвишава 300 оС  

■ М (носимоспособност на удар) – счита се за удовлетворен, когато 
строителната конструкция или елемент е в състояние да се съпротивлява 
... ..на хоризонтален концентриран товар 
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Последователност на работа при определяне на 
параметрите на сградната обвивка  

■ Определяме класа на функционална пожарна опасност по табл.1, в 
зависимост от предназначението на сградата 

■ По табл.4 (Ф1 - Ф4) или табл.6 (Ф5) определяме степента на 
огнеустойчивост и максимално допустимата застроена площ между 
брандмауерите  

■ В зависимост от степента на огнеустойчивост на сградата определяме  
огнеустойчивостта на конструктивните елементи по табл. 3 

■ В зависимост от степента на огнеустойчивост на сградата влизаме в  
табл.7.1 (Ф1 - Ф4) или табл.7.2 (Ф5) и определяме класовете по реакция 
на огън на компонентите на системите за топлоизолацията и 
разделянето с негорими ивици 
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НЕГОРИМИ ИВИЦИ (КЛАС А1 ИЛИ А2)  

Таблица 7.1 

(Ф1-Ф4)  
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НЕГОРИМИ ИВИЦИ (КЛАС А1 ИЛИ А2)  

Таблица 7.2 

(Ф 5) 
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НЕГОРИМИ ИВИЦИ (КЛАС А1 ИЛИ А2) ПО ФАСАДАТА 

Допълнителните негорими ивици (в съответствие с едно от 
предложените три технически решения по избор на проектанта) се 
поставят, когато са налице едновременно следните условия: 

 - Строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1, т.е. разделени с 
брандмауер по цялата височина и с най-малко един евакуационен път с изход 
на кота терен) са от клас на функционална пожарна опасност Ф1 (жилищни 
сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, 
здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите) 

 - Строежите или частите от тях са с три и повече надземни етажа 
(с височина до 28 m) 

 - Топлоизолацията на външните стени се изпълнява от продукти с класове по 
реакция на огън от D до F или продукти с неустановени експлоатационни 
показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията за 
максимално допустими площи 
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Нови правила за разположение на ивиците 

Фиг. 1  
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Фиг. 1 А 

Нови правила за разположение на ивиците 
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Фиг. 1 Б 

Нови правила за разположение на ивиците 
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Фиг. 1 В 

Нови правила за разположение на ивиците 
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Фиг. 1 Г 

Нови правила за разположение на ивиците 
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Фиг. 1 Д 

Нови правила за монтаж на ивиците 

ал. 16, Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно залепени продукти с 
лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно 
покритие с клас по реакция на огън А1 или А2...  
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Фиг. 1 Е 

Нови правила за монтаж на ивиците 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

■ В случаите по ал. 15, т. 4, буква „а“- (Фиг. 1А) топлоизолацията в 
участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по 
реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с клас по реакция на 
огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти, съгласно ал. 
16 или 17. 

■ Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната 
рамка на отворите, в случаите по ал. 15, т. 4, буква „б “- (Фиг. 1Б).  
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Фиг. 1 Ж 

Конструктивни елементи с функцията на ивици 
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Фиг. 1 З 

Нови изисквания за евакуационни пътища 
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Фиг. 1 И 

Нови изисквания за евакуационни пътища 
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Нови изисквания за външното покритие 
 
 

ал.22, Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, 
на ивиците по ал. 16 и на топлоизолацията по ал. 18 и 20 се изпълнява с 
обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение 
на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие 
(положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното 
покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната 
система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с 
дебелина до 1 mm. 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СГРАДИ С КЛАСОВЕ Ф2, Ф3 и Ф4 

Изискванията се прилагат и за строежи или части от тях от класoве на 
функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни 
етажа (с височина до 28 m), за които е предвидена топлоизолация на 
външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън 
D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по 
отношение на реакцията им на огън, когато дебелината на 
топлоизолационния слой е по-голяма от 10 cm. 

  (Ф2 – сгради в областта на културата, изкуствата и спорта, 
многофункционални зали  

  Ф3 – сгради за търговията, общ. хранене, транспорт, 
здравеопазване, съобщения и услуги, административно обслужване 

  Ф4 – сгради за образование, за централните и териториалните 
органи на изпълнителната власт) 
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ПРИМЕРИ 

Противопожарни ивици 
с минерална вата (MW) 
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ПРИМЕРИ 

Противопожарни ивици с 
минерални изолационни плочи от 
автоклавен газобетон (MIP) 

Multipor EPS 

Xella 
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Други изисквания 
 
 
■ ал. 24, Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна 

комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на 
строежа, изискванията на ал. 13 - 18, 20, 21 и 23 се прилагат за класа по 
реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на 
комбинираната система.  

■ ал. 25, Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, 
положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.  

■ ал. 26, Допуска се изискванията на табл. 7.1 и 7.2 да не се изпълняват за 
покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на 
въздействие на външен огън:  

 1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);  

 2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).  
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■ ал. 27, В строежи от класове Ф1-Ф5 (с изкл. На Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се 
разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от 
строителни продукти с клас по реакция на огън B и с огнеустойчивост по 
табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 
0,2 m с клас не по-нисък от А2.  

■ ал. 28, В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 
от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава 
покривите да бъдат изпълнени от продукти с клас B - D, при условие че са 
защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас А1 
или А2. В този случай техническите съоръжения се отделят с прегради с 
огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.  

Други изисквания 
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ал. 29, При проектиране на остъклени площи по цялата височина на 
фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1Й и табл. 7.3.  

Изисквания при остъклени фасади 
 
 

Таблица 7.3  
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Фиг. 1 Й 

Изисквания при остъклени фасади 
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 19) 

■ Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 
(без отвори или с пожарозащитени отвори) по цялата височина на 
сградата в непрекъснат вертикален план и се изпълнява от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2)  

■ Брандмауерите започват от основите на сградата и пресичат 
вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от 
продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по отношение на 
реакцията им на огън 

■ Брандмауерите разделят сградите до нормативно допустимите 
застроени площи (съгласно чл. 13) 

■ Разстоянията между сградите не се нормират (съгласно чл. 406), ако са 
разделeни с брандмауер съгласно чл. 19 и чл. 20. Същото важи при 
свързано застрояване 
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 19) 
■ При покривни конструкции на сгради клас Ф5, изпълнени от продукти с 

класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, 
брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното 
покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, 
изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.)  

■ При покривни конструкции на сгради класове Ф1-Ф4, изпълнени от 
продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията 
им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над 
покривното покритие (фиг. 2А) 

■ При покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното ... ... 
.....покритие за всички класове на функционална пожарна опасност 
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 19) 

Фигура 2А   
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 19) 
За сгради с външни стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F 
или продукти с неустановени показатели, брандмауерът се предвижда на 
разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не 
бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по 
стрехите и стените или фасадата, изпълнени от продукти с клас по реакция не по-
нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m 

При покриви и външни стени, изпълнени 
от профилирани метални листове 
(трислойни, панели тип "сандвич") и с 
топлоизолация от продукти с класове по 
реакция на огън В - F или продукти с 
неустановени показатели, брандмауерът 
се проектира така, че да ги пресича, без 
да излиза извън фасадата, като се 
изпълнява и разделителна ивица 
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 20, ал. 2) 

В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от 
една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 
135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между 
разделените части се проектират ивици с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от 
строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със 
защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост както е посочено на 
фигури 2Б, точки “а” и “б” 

Xella 
Xella 
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СГРАДИ СЪС СКАТНИ ПОКРИВИ (Чл. 20 , ал. 2, т. 3) 

При сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква “в”) стрехите в участъците на 
ивиците (по чл. 20, ал. 2, т. 1 или т. 2) се изпълняват със същия клас по 
реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в 
съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква “г”) 

Ъ 

Xella 

Xella 
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БРАНДМАУЕРИ (Чл. 20, ал. 3) 

В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът 
се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и 
от срещуположната фасадна стена на долепените сгради или крила от 
сгради (фиг. 2Б, буква "д")  

Xella 
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СГРАДИ С ВИСОЧИНА НАД 28 m 

Съгласно чл. 310 Строежите с височина над 28 m се категоризират по групи 
с цел степенуване на мерките за обезопасяването им, както следва: 

 - до 50 m включително - I група; 

 - от 50,01 до 75 m включително - II група; 

 - от 75,01 до 125 m включително - III група; 

 - над 125 m - IV група. 



инж. Васил Манолов 

■ По фасадите и покривите на строежи с височина над 28 m се полагат 
топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и 
с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 

■ Допуска се по фасадите на строежи от всички групи, на височина до 90 cm 
от нивото на прилежащия терен, да се полагат топлоизолационни 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с външно покритие с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 

Нови изисквания за сгради с височина над 28 m 
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■ Строежите се защитават срещу външно 
разпространение на горенето при пожар по 
фасадата по един от начините, показани на 
фиг. 19, а именно:  

1. посредством приобщена с междуетажната 
конструкция негорима ивица с 0,9 m и с 
огнеустойчивост EI 90;  

2. посредством ивица с характеристиките на 
междуетажната конструкция, излизаща извън 
фасадата на разстояние най-малко 1,5 m;  

3. чрез комбинация от т. 1 и 2 (чрез тераса).  

■ При проектиране на двойни фасади да се 
спазват изискванията за сгради до 28 m. 

Изисквания за фасади за сгради с височина над 28 m 
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■ Външното покритие на системите за топлоизолация се изпълнява с обща 
дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение класа му 
по реакция на огън се прилагат за основното покритие и финишното 
покритие. Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с 
дебелина до 1 mm, както и класът по реакция на огън на хидроизолация, 
положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.  

■ Когато е предвидено полагане на ETICS по външните ограждащи 
повърхности на строежа, изискванията за клас по реакция на огън се 
прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който 
е компонент на комбинираната система. 

Нови изисквания за сгради с височина над 28 m 
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Благодаря за вниманието! 
 
За въпроси: 
088 828 46 61 


