
До  

Министъра на вътрешните работи 

Младен Маринов 

До  

Директора на ГД „ПБЗН“ 

Николай Николов 

До  

Директора на Столична дирекция „ПБЗН“ 

Старши комисар Веселин Гетов 

До  

Началника на 4-та РСПБЗН 

Комисар Анатоли Ангелов 

 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т 
 

Господа, 

 

Пиша тази благодарност, за да изразя чувството на изключителна признателност и 

благодарност към пожарникарите от 4-та група на 4-та районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ в София. Аз и семейството ми останахме 

възхитени от професионалната и бърза намеса в гасенето на пожар във фамилното ни 

жилище в кв. „Витоша“ на 4 септември тази година. 

Вследствие на късо съединение в съдомиялна машина се е запалила кухнята в 

апартамента, вследствие на което е започнал да гори килима и мебели в кухнята. В 

момента на запалването в жилището не е имало хора, които да подпомогнат 

действията на пожарникарите. 

Пожарникарите са дошли на 5-тата минута след подаване на сигнала на тел. 112 от 

съседи в кооперацията. Понеже входната врата на апартамента е била заключена, те са 

видели отворени врати през балкона на втория етаж и с помощта на стълба са се 

качили и са прокарали маркуч към приземния етаж на жилището на партера. 

Благодарение на навременните им действия на практика е изгоряла малка част от 

килима и мебелите, като очевидно пожарникарите са били много внимателни към 

имуществото, за да не допуснат повече щети. Останахме изключително изненадани от 



човешкото отношение на пожарникарите, които дори бяха загърнали килима в хола, за 

да не стъпват по него! За мен и семейството ми това е изключително професионална 

работа, вярвам и вие ще оцените това от фактологията, която представям. 

Всъщност всичко това не би имало значение, ако имаше някакви жертви на пожара. 

Съпругата ми пристигна, след като пожарникарите вече бяха влезли в жилището и 

гасяха пожара. Те обаче са реагирали мигновено на думите й, че макар вътре да няма 

хора, има сиамска котка. Пожарникарят отново е влязъл жилището, за да извади 

животното, а след това е спасил и два папагала на терасата, като е свалил по стълбата 

клетката им. С действията си тези жертвоготовни хора направиха щастлива дъщеря ми 

на 9 години, която през цялото време плачеше за домашните любимци, докато 

гледаше горящата къща. 

В шока от пожара успяхме да кажем само едно „Благодаря много“ на един от 

пожарникарите. Но сега искаме да благодарим на тези пожарникари за 

самоотвержените, безрезервни и изключително професионални и човешки действия, с 

които успяха да предотвратят избухване на газовия котел, който се намира на метър от 

пламъка. 

Чрез вас искаме да благодарим отново на пожарникарите от 4-та група с началник 

Сашко Сотиров, както и да призовем те да бъдат наградени за предстоящия празник на 

МВР служебно по Ваша преценка. 

 

С огромна благодарност и възхищение: 

Димитър Илиев,  

Ева Илиева, 

Антоана Илиева, 

Антоанета Методиева 


