
 
МОТИВИ 

 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, 

бр. 96 от 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 1 от 2017 г.) 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на акта: 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е 

разработен от експерти от ГДПБЗН-МВР, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Академия на МВР, Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в 

България, Камара на строителите в България, Университет по архитектура, строителство и 

геодезия, Българска стопанска камара, Българска асоциация на архитектите и инженерите 

консултанти, Български институт по стандартизация и Българска асоциация за изолации в 

строителството. 

Проектонаредбата е изготвена на основание чл. 18 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с постъпили предложения от Българската асоциация за изолации в 

строителството за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна 

безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на 

сгради. Възникналите през последните години пожари в редица европейски държави, 

характеризиращи се с бързо разпространение на горенето по фасадите на сградите, както и 

липсата на европейски метод за оценка на пожарните характеристики на фасади, налагат 

изменение и допълнение на наредбата, с цел повишаване на безопасността на сградите, в 

съответствие с най-добрите европейски практики. Измененията и допълненията се отнасят 

до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за 

топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на 

разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от 

продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на 

горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради. За по-голяма яснота са разработени 

фигури, на които е показан начина на изпълнение на заложените технически решения.  

 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на измененията и допълненията е повишаване на пожарната безопасност на 

сградите при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, в 

съответствие с най-добрите европейски практики. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от   

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

няма да са необходими финансови и други средства. Издаването на наредбата не предполага 

въздействие върху държавния бюджет. 

 



4. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са повишаване на 

пожарната безопасност на сградите, за които е предвидено изпълнение на топлоизолация по 

фасадите, намаляване на риска за живота и здравето на хората и ограничаване на щетите при 

възникване на пожар, както и еднозначно прилагане на изискванията на наредбата от 

участниците в инвестиционния процес и контролните органи. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се 

предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица 

за съответствие с европейското право. 


