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Пожарът е неконтролирано 
горене, което нанася щети. 
За да има процес на горене, 
е необходимо създаване-
то на горима среда/горим 
материал и окислител, 
най-често кислородът от 
въздуха/ и наличието на из-
точник на запалване. Това 
означава, че за процеса на 
горене трябва да са налице 
три предпоставки: наличие 
на горими материали, на 
кислород за поддържане 
на горенето и на източник 
на запалване с достатъч-
на мощност да предизви-
ка и поддържа горенето. 
Всички мерки за пожарна 
безопасност (правила, нор-
ми и др.) са насочени към 
елиминиране на една от 
тези три предпоставки и 
намаляване на влиянието 
на опасните фактори при 
пожар за здравето и живота 
на хората. 
Не само откритият огън 
може да бъде източник 
на запалване, а и нагрети 
предмети над температура-
та на запалване на дадено 
вещество (материал). Чрез 
процеса на топлопренасяне 
запалване може да възник-
не в място (помещение), 
което не е в съседство с из-
точника на топлина. 
Често опасните фактори на 
пожара, влияещи върху чо-
вешкия организъм, се под-
ценяват. Опасна е не само 
високата температура, коя-
то се достига в процеса на 
горене.  С висока степен на 
опасност са отделените по 
време на горене димни про-
дукти – много често това са 
токсични газове, особено 
при горенето на синтетич-
ни материали, така харак-
терни за бита днес. 
Съвременното разбиране 
на качеството на живот 
включва пожарообезопа-
сеността на жизнената 
среда или привеждането й 
в съответствие с правила-
та и нормите за пожарна 
безопасност. Спазването 
на правилата и нормите за 
пожарна безопасност са 
отговорност на всеки граж-
данин, а нарушаването им 
може да застраши не само 
личната собственост и без-
опасност, но така също и 
живота на близките.
Противопожарната кул-
тура е съществена част от 
съвременната култура. Тя 
включва знания за пожа-
роопасните свойства на 
веществата и материалите, 
поведението им при пожар, 
мерките за предотвратява-
не на пожар, създаването 
на предварителни условия 
за пожарогасене и ограни-

чаване на неблагоприятни-
те последици от възникнал 
пожар, умения за действие 
при пожар и др. Формира-
нето на противопожарна 
култура трябва да започне 
от ранна детска възраст, за 
което от голямо значение е 
личният пример на по-въз-
растните. 
Пожарният риск е харак-
терна особеност на отоп-
лителния сезон. Най-често 
причината за възникване 
на пожар в къщи, на работ-
ното място или друго за-
крито помещение се дължи 
на човешката небрежност.
Невниманието може да до-
веде до неволно събаряне 
на горящи свещи, лампи, 
разсипване на мазнина 
върху горяща печка и др. и 
да предизвикат запалване. 
Непознаването свойства-
та на лесно запалимите 
течности, използвани за 
медицински и домакински 
нужди – спирт, нафта, бен-
зин, природен газ, газ про-
пан-бутан и др. също крие 
опасност от пожар. Оставе-
ните без наблюдение отоп-
лителни уреди представля-
ват потенциална пожарна 
опасност. Ако е отворена 
вратичката на печката на 
твърдо гориво (дърва, въ-
глища) и си разсипят въ-
глени на пода, или  бъде 
съборена най-безобидната 
на пръв поглед ел. печка, 
последиците са непредска-
зуеми. Затова трябва да се 
обърне внимание как пра-
вилно да се използват отоп-
лителните уреди и ел. при-
борите в домакинството. 
Ако усетите характерния 
мирис на газ пропан-бутан 
бързо отворете вратите и 
прозорците, за да прове-
трите помещението, като в 
никакъв случай не включ-
вайте електрическите клю-
чове на осветлението или 
ел. контактите, защото има 
опасност от взрив!
 Бъдете предпазливи и 
спазвайте следните указа-
ния:
-  Не претоварвайте елек-
трическите инсталации над 
капацитета им.
- Не използвайте подсиле-
ни предпазители/бушони/, 
което може да доведе до 
прегряване на проводници-
те и възникване на пожар
- Да се използват обезопа-
сени комини, изолирани от 
горими строителни и други 
материали и мебели.
- Проверете комините за 
строителни неизправности, 
организирайте почистване-
то им и се уверете, че при 
горене поддържат необхо-
димата тяга.

- Не използвайте повредени 
и морално остарели отоп-
лителни и нагревателни 
уреди.
- Не използвайте печки и 
други нагревателни уреди, 
които не са стандартно про-
изводство.
- Осигурявайте минимал-
ните безопасни разстояние 
от отоплителните уреди до 
горими материали.
- Използвайте негорими 
подложки за отоплителните 
и нагревателни уреди – кот-
лони, ютии, печки на твър-
до и течно гориво.
- Не разпалвайте печки на 
твърдо и течно гориво с 
лесно запалими течности – 
бензин, нафта и др.
- Не допускайте образува-
не на взривоопасни пари в 
горивните камери на отоп-
лителните уреди на течно 
гориво. Преди да ги запали-
те повторно, те трябва да са 
напълно изстинали.
- Бъдете предпазливи при 
използване на открит огън.
- Използвайте изправни га-
зови уредби и бъдете вни-
мателни при експлоатаци-
ята им.
- Във ваше отсъствие не 
оставяйте включени отоп-
лителни и нагревателни 
уреди.
- Осигурете на вашите деца 
и трудноподвижни близки 
възможност за телефонна 
връзка с телефон 112
- Не ги оставайте заключе-
ни.
- Не допускайте складира-
нето на горими материали 
(в това число дърва за ог-
рев, въглища и др. подобни) 
в стълбищните клетки и по 
пътищата за евакуация.
- Освободете пътищата за 
евакуация в дома си от из-
лишни вещи и горими ма-
териали.
- По улиците и в прилежа-
щите на жилищните бло-
кове и къщи територии да 
не се складират материали 
и паркират автомобили по 
начин, който да възпрепят-
ства достъпа на противо-
пожарните автомобили до 
сградите и противопожар-
ните хидранти.
Ниските температури и 
предстоящата зимата са 
предпоставки за допъл-
нително затрудняване ра-
ботата на пожарникарите 
– в това време на годината 
времето за придвижване на 
противопожарните авто-
мобили, проходимостта на 
пътищата и достъпът до во-
доизточници са затрудне-
ни. За бързото разрастване 
на възникнали пожари фак-
тор е и силният вятър, ха-
рактерен за нашия район. 

С представители на ту-
ристически фирми от 
Балчик, Кранево, Ка-
варна и Шабла на 16 но-
ември 2018 г. в Каварна 
се проведе обучение 
по „Предприемачество 
за еко и селски тури-
зъм” и втора поредна 
пресконференция за 
мобилността, с която 
се осъществява най-го-
лемият от 2017 г. тран-
сграничен проект за 
България и Румъния, 
наречен „Съвместни 
услуги и инициативи 
за устойчива заетост и 
трудова мобилност в 
трансграничния реги-
он на област Добрич и 
окръг Констанца”, кой-
то е съфинансиран от 
Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за 
регионално развитие в 
рамките на Прогамата 
interreg V-A Румъния – 
България. 
Бюджетът на проекта 
е 711 301.33 евро, като 
приносът на ЕС се рав-

нява на 604 606.13 евро 
от ЕФРР.
Периодът за приключ-
ване на проекта на-
ближава – май 2019 
г. Основните цели са 
свързани с подобря-
ване интеграцията на 
трудовия пазар в тран-
сграничния район До-
брич-Констанца, като 
се създават устойчиви 
условия за трудова мо-
билност, повишаване 
заетостта на целевите 
групи и стимулиране 
предприемачеството 
чрез използване на съ-
ществуващи местни ре-
сурси.
Изготвени са 3 наръч-
ника с обучителни мате-
риали и 3 учебни филма 
по предприемачество за 
еко, селски, културен, 
спортен и приключен-
ски туризъм.
Имаше организирани с 
български и румънски 
експерти на 3 безплат-
ни петдневни обуче-
ния за собственици на 

средства за настаняване 
и потенциални пред-
приемачи в сферата на 
туризма, които се про-
ведоха в Каварна, Ша-
бла и Ефория /окръг 
Констанца/ от Сдруже-
нието с нестопанска цел 
„Европейски институт 
по културен туризъм 
„Еврика” – Добрич, с 
ръководител на проекта 
г-жа Божанка Добрева. 
Партньори на проекта 
са университетът „Ови-
дий” в Констанца, с 
програмен координатор 
г-жа Кристина Духня;  
Търговско-промишле-
ната палата Добрич, 
с програмен асистент 
Герман Германов и Ин-
ститутът за развитие на 
туризма и приложната 
икономика в Констан-
ца, с пом.-р-л Даниела 
Бобе.
За журналистите г-жа 
Божанка Добрева разяс-
ни постигнатото досега 
в проекта, необходи-
мостта от по-дълъг срок 

Божанка Добрева  /ръководител / и Красен Русев /отговорник информация и публичност/  на трансграничния 
проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния 
район на област Добрич и окръг Констанца”.                                                                       Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Обучение по трансграничен 
проект за туристическия 

бизнес и пресконференция се 
проведе в Каварна

за изпълнение на всич-
ки програмни намере-
ния и удовлетвореност-
та, че всичко планирано 
досега, е изпълнено.
Г-н Красен Русев, отго-
ворник за информаци-
ята и публичността на 
проекта, даде примери 
от личната си практика 
на наблюдател в облас-
тта на селския и еко ту-
ризъм в Холандия. 
Коктейлът в ресторант 
„Стони”/най-популяр-
ният в момента в Ка-
варна/ бе подготвен с 
много вкус и старание, 
с нвременната помощ 
и консултация от г-жа 
Дарина Аргирова /
председател на турис-
тическото сдружение 
„Каварна”/,за да бъде 
оценен и бе оценен ви-
соко от браншовиците 
колеги от туристиче-
ския бизнес на Север-
ното Черноморие и от 
присъстващите журна-
листи.
          Маруся КОСТОВА

Министерство на вътрешните работи
ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението”
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - Добрич

МАТЕРИАЛ СМО – ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

До Боголюбивите православни християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от мое име, най-
сърдечно да се обърна към Вас с молба да ни окажете финансова помощ за 
нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме събрани средства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, понеже Ви познаваме като добри, честни и 
благочестиви. Ще Ви бъдем много благодарни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. Средствата, които се набират по сметката на 
Църковното настоятелство, ще се използват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия Александров

Деца от ДГ“Знаме на мира“ пред Паметника на Кирил и Методий в Балчик. 

Църковно настоятелство при храм „Св.
Великомъченик Георги победоносец” град Балчик


