
Правила за безопасно ползване 
на отоплителни уреди на твърдо гориво: 

 
 Отново предупреждаваме: Не ползвайте самоделни, много евтини и други 

отоплителни уреди с неясен произход и качество. 

 

 Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди. 

Монтирайте ги на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и 

материали. Задължително поставяйте върху негорими подложки. 

 

 Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и 

поддръжка на уреда. Трябва да знаете, че дори отоплителните печки на твърдо гориво са 

сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен 

тип гориво. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, 

особено по-калоричните. Следва прогаряне на стените, които най-често са от тънки 

стоманени листове (ламарина), което е предпоставка за пожар. 

 

 Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да 

попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали. 

 

 Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди. Може 

да последва взрив следствие нагряването, разширяването на газа и повишаването на 

налягането в бутилката. 

 

 Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до 

отоплителния уред. У дома съхранявайте количества за ежедневната употреба.  

 

 Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са 

предназначени за такъв вид дейност. Не се изкушавайте от рискови предложения на 

пазара. 

 Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове. 

 

 Никога не изхвърляйте, макар и изгаснала сгурия в пластмасовите контейнери за 

разделно събиране на отпадъци. 

 

 Когато почиствате уреда от пепел и въглени, използвайте метален съд с капак. 

 

 Проветрявайте редовно отопляваните помещения. 

 

 Не забравяйте комините! Ползвайте услугите за изграждането и поддържането 

им от специалисти. Комините трябва да са добре измазани и без пукнатини. Периодично 

ги почиствайте от натрупани сажди – поне два пъти в годината и задължително преди 

сезона. 

 13. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на 

безопасно разстояние от горими конструкции. 

 

 14. При монтиране на димоотводите (кюнците) на отоплителните тела не се 

допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения. 

 

 15. Напомняме, че вентилационните комини (канали) за абсорбаторите в кухните 

са отделно от диомоотводните комини.  

 


