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ПРОГРАМА 
за провеждане на курсове в областта на „Строително-техническите правила 

и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите” в съответствие 
с НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар 

 
 

I. Цел на курсовете 
 

Цел на курсовете е всеки инженер-проектант в устройственото планиране и в 
инвестиционното проектиране,който е вписан в регистрите на КИИП, и желае да 
изработва част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ да опресни и допълни своите знания 
свързани със строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар.                                         
 

II. Задачи на курсовете 
 

Задача на курсовете е : 
1. След запознаване със съдържанието на Наредба Iз-1971 всеки един 

инженер-проектант да установи кои изисквания на действуващата до 05.06.2010 г. 
Наредба 2 за Противопожарните строително-технически норми: 

- се запазват изцяло 
- се запазват,но с изменения 
- са отпаднали 

2. Да се запознае със всички изменения и нови изисквания в Наредбата за да 
може да я прилага в практиката си,като по този начин осигури качествен краен продукт 
от своята професионална дейност.  

 
III.  Организация на курсовете 

 
Курсовете се орагнизират от Централна комисия за обучение и прилагане на 

Наредба Iз-1971 (ЦКОПНПБ) създадена с Заповед КИИП 031/17.02.2010г. 
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Провеждането на курсовете ще се осъществява по програми изготвени от 
ЦКОПНПБ и съгласувани с Главна дирекция пожарна безопасност и спасяване (ГДПБС) 
и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).Програмите са 
разработени дефиренцирано за инженерите членуващи в отделните професионални 
секции на КИИП: 

конструкции на сгради и съоръжения 
електротехника,автоматика и далекосъобщителна техника 
водно строителство 
отопление,вентилация,хладилна техника,топло- и газоснабдяване  
транспортно строителство и транспортни съоръжения 
технологии 
В КИИП има още две професионални секции – Mинно дело,геология и екология и 

Геодезия и приложна геодезия. Поради специфичния характер на тяхната проектантска 
дейност ЦКОПНПБ на настоящия етап счита, че не е необходимо техните членове да 
преминат през курсовете.В своята проектантска дейност тези проектанти се 
съобразяват със специфична нормативна база по отношение на пожарната безопасност, 
различна от Наредба Iз-1971.Ако в бъдеще се наложи обучение и за членовете на тези 
две професионални секции, програмите за това ще бъдат изработени и съгласувани по 
ред,амалогичен на настоящия. 

За по-добра организация на провеждането на курсовете освен ЦКОПНПБ са 
създадени и седем Регионални комиисии за обучение и прилагане на Наредбата 
(РКОПНПБ).Тези комисии ще работят в сформираните седем териториални центрове за 
обучение(ТЦО) : Благоевград,Бургас,Варна,Велико Търново,Плевен, Пловдив и София. 

Провеждането на обучението ще се извършва на два етапа с използването на две 
различни форми.На първия етап под формата на самоподготовка всеки един член на 
КИИП с пълна проектантска правоспособност(ППП) ще се запознае с Наредба Iз-1974 и 
то най-вече с онези части от нея, посочени в програмата за съответната секция.Втория 
етап ще се проведе под формата на семинарно занаятие с продължителност,която е 
посочена в програмите за обучение.В семинарното занаятие ще се 
коментират,изясняват и решават проблемите,които са възникнали у обучаващите се по 
време на първия етап от обучението,а така също ще се решават задачи,свързани с 
реалната проектантска практика.Много важен момент от семинарните занаятия ще бъде 
установяване на различията между сега действуващата наредба и новата.Като 
участници в семинарните занаятия ще бъдат поканени и специалисти свързани с 
пожарната безопасност. Изискването към тях е да имат опит с пожарната безопасност в 
областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране не по-малко от 
15 години. Тези специалисти могат да бъдат измежду членовете на КИИП с ППП или 
такива извън КИИП. Подбора на специалистите ще се осъществява от РКОПНПБ със 
съдействието на ЦКОПНПБ. 

Всеки курс ще завършва с проверка на знанията.Формата на проверката ще бъде 
тест,който ще се провежда дистанционно. ЦКОПНПБ ще изготви въпросите за всяка 
една секция. РКОПНПБ ще подбере измежду тях не по-малко от 30 въпроса за проверка 
на знанията на завършилите конкретен курс.В уговорен на семинарното занаятие ден и 
час РКОПНПБ ще разпратет по електронна поща въпросите до всички участвували в 
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конкретния курс.На участниците се предоставя врвме да подготвят отгоеорите на 
въпросите и до определен час в същия ден те трябва да изпратят тези отговори по 
електронна поща до РКОПНПБ.Последната на база Методиката за провеждане на 
обучението ще преценят успешно или не е преминато то.На успешно преодолелите 
проверката на знанията от ЦКОПНПБ ще бъдат издадени удостоверения за успешно 
преминато обучение по Наредба Iз-1971, които дават възможност за разработка на част 
Пожарна безопасност на инвестиционните проекти. 

Провеждането на обучението ще бъде по места.В зависимост от броя на хората за 
един курс това могат да бъдат както РК така и ТЦО. Решения за всеки конкретен случай 
ще се вземат от РКОПНПБ. 

Обучението не е задължително.Сформирането на курсовете от РКОПНПБ ще 
става след заявяване на желание от необходимия брой членове на КИИП за 
сформиране на курс. Обучението ще бъде не кампанийно, а постоянно продължаващо 
като по този начин ще се избегне натрупването в началото му,а така също ще се осигури 
възможност за обучение и на бъдещите нови проектанти с ППП. 

Всички възникнали въпроси и проблеми свързани с обучението в областта на 
„Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на 
строежите” в съответствие с НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар на проектантите с ППП, членове на 
КИИП,  са от компетенцията ЦКОПНПБ. 

 
 
     Председател на ЦКОПНПБ 
     към КИИП:   ...................................... 
         /инж.М.Младенов/ 
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