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ПОЖАРНО ДОСИЕ

Създаването на досие е нормативно установено в чл. 8 (1) от Наредба № 8121з-647 от
1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Пожарно досие се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно
(временно или постоянно) повече от 50 души и в които броят на работещите е повече от 5
служителя /работника.
Пожарно досие не се изисква за обекти, в които пребивават едновременно (временно
или постоянно) не повече от 50 души, и в които броят на работещите е по-малък от 5.
За обекти, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само
вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
Досието по пожарна безопасност се съхранява на обекта от длъжностните лица,
които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за
ПБ.

Какво съдържа едно досие по пожарна безопасност?

За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните
документи:
1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в
това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за
аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването,
електрозахранването и др..
3. Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и
монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително
в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар
или авария.
5. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на
отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на
смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други
устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за
осигуряване на пожарната им безопасност.
6. Заповед за реда за извършване на огневи работи.
7. Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
8. Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън.
9. Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване
на електрическото захранване след приключване на работното време.
10. Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с
изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите.
11. Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време.
12. Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното
изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за
поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за
управление на дим и топлина.

13. Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на
технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от
експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
14. Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на
остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
15. Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и
осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на
контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на
дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите
за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със
системите за управление на дим и топлина.
16. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично
изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно)
съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, както и други документи, удостоверяващи
поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за
управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
17. Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи,
издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).
18. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни
мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на
дима и др.).
19. Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите
в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1. Всички декори, завеси и
драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други
подобни в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души,
трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
 за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
 за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на
опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален
метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
 за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени
пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни
тела, подложени на малък пламък";
 за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 „Текстил и продукти от
текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".
20. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със
самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в
действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
21. Протокол за проведена учебна евакуация по чл.11, ал.12 съгласно Наредба № 8121з647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.

Важно! Изключването на електрическото захранване се удостоверява в дневник по
образец (приложение № 3 към Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.), който се съхранява на
място, определено със заповед. Изключение от това задължение се прави за изключение на
електрическото захранване в сградите от подкласове на функционална пожарна опасност
Ф1.3 (многофамилни жилищни сгради) и Ф1.4 (eднофамилни жилищни сгради), както и за
обекти с площ до 100 m2.

Важно! Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и

возимите пожарогасители се удостоверява в дневник (приложение № 4 към Наредба №
8121з-647 от 1.10.2014г.). Дневникът се води за обекти, в които общият брой на
пожарогасителите е повече от 5.

За какво носят отговорност

собствениците или ръководителите на обектите?
1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията
на тази Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на
изискванията на чл. 14 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
3. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на
техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на
налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
4. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС),
пожарогасителните системи (ПГС), системите за гласово уведомяване (СГУ), пожарните
кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
5. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15 от Наредба №
8121з-647 от 1.10.2014г.;
6. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до
тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и
аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на
устройствата за ръчно задействане на ПИС, ПГС и СГУ, на евакуационните пътища и изходи,
на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на
открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и
горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията
на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
7. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба,
указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите
за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място;
8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по
безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009
г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за провеждането
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
9. незабавно уведомяване на съответната районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението" (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за
противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на
участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС, СГУ и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
10. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и
извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в
обектите;
11. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички
обекти и водоизточници;
12. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката
им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

13. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и
съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на
изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
14. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения,
извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на
есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;
15. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации,
обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери,
шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и
предпазни клапани, огнепреградители и др.);
16. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите
в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на
изискванията на чл. 27 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
17. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за
защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация
на обекта през целия експлоатационен срок, в т.ч. своевременно предприемане на мерки за
отстраняване на всяка неизправност или повреда;
18. поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното
работно осветление.

Какви са задълженията на всеки работещ?

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние
работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по
ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;
2. да знае задълженията си, произтичащи от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 4 от Наредба №
8121з-647 от 1.10.2014г.;
3. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства за
гасене на пожари и с пожарните кранове;
4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и
начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете,
свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси,
използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.
5. Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на
отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и
съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
6. Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за
управление на дим и топлина, и лицата по чл. 22, ал. 6 от от Наредба № 8121з-647 от
1.10.2014г. са длъжни:
 да познават инструкциите им за експлоатация;
 да могат да работят с тях;
 писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност
на системите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите.
7. Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите
пожарогасители, носят отговорност за:
 поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г.;
 осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;

 писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на
пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 – 7 от Наредба № 8121з-647 от
1.10.2014г. с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие
(техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
(подпис и печат)

собственик/ръководител: ______________________________________________________
(фамилия, длъжност)

Дата: __________________________

ПЛАН

за действие при пожар в обект: _____________________________________________________
І. Последователност на действията при пожар
1. Съобщаване за възникнал пожар:
1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на

________________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се на кого трябва да се съобщи - отговорник по ПБ, ръководител на обекта)

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.
2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от
обстановката:
2.1. отговорниците по ПБ в следната последователност:

________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:
а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;
б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;
в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на пониски етажи;
2.3. други ведомства - електроразпределителни компании, В и К дружества и др.
3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум
1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на
евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия
по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар
1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми
ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и
контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за
необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).
Изготвил: _______________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 (изм. ДВ, бр.37 от 2021г., в сила от 08.06.2021г.) от Наредба № 8121з-647 от
1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Предприятие, фирма, организация : ______________________________________________

ДНЕВНИК
за изключване на електрическото захранване след
приключване на работното време в

____________________________________________
(наименование на обекта)

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Дата

Час

Работно място

Отговорник

Подпис

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Предприятие, фирма, организация : ______________________________________________

ДНЕВНИК
за контрол на наличието и изправността на
носимите и возимите пожарогасители на обект

____________________________________________
(наименование на обекта)

гр. ____________________

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Забележка. Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне в обекта, а
впоследствие - на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това.

Проверява се дали пожарогасителят отговаря на следните условия:
1. дали пожарогасителят e поставен на леснодостъпно и с добра видимост място и в съответствие
с неговото местоположение върху схемата за евакуация за обекта (ако за него се изисква такава схема).
В допълнение трябва да се провери дали при монтажа на пожаротехническите средства, същите се
монтират при спазване на следните изисквания:
 пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не
са возим тип;
 пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на
пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма
от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е
на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите,
монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;
 когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях
места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;
 когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени
навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;
 за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се
предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.
2. дали достъпът до пожарогасителя е безпрепятствен, а инструкциите за експлоатацията му са
четливи;
3. дали предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите
не са повредени или липсващи;
4. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
5. дали пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
6. дали показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват или
положение.

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от
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№
Помещение (съоръжение),
Заключение за
Вид на
Фамилия и подпис на лицето,
по
в което е монтиран
изправност
пожарогасителя
извършило проверката
ред
пожарогасителят
(изправен/неизправен)
1
2
3
4
5

Забележка
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Предприятие, фирма, организация : ______________________________________________

ДНЕВНИК
за регистриране на огневи работи в

______________________________________________
(наименование на обекта)

Приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Акт №,
дата,
година

(цех, апарат, вместимост, инсталация и
др.)

1

2

Място на огневите работи

Дата и час на
Издал акта за извършване Ръководител на огневите
огневите работи
на огневи работи
работи

Регистрирал акта

(от .......... ч.
до ........... ч.
на ... 20... г.)

(длъжност, име,
фамилия)

(длъжност, име, фамилия,
подпис)

(име, фамилия, подпис;
длъжностно лице,
извършващо дейността по
ПБ)

3

4

5

6

Приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

АКТ

за извършване на огневи работи на временни места
1. Място на работата: ______________________________________________________________
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата: ___________________________________________________________
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи:
_________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

_________________________________________________________________________________
(длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:
_________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

_________________________________________________________________________________
(търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А) __________________________________________________________________
Б) __________________________________________________________________
В) __________________________________________________________________
6. Актът е валиден от _____ часа на _____ 20___ г. до _____ часа на _____ 20___ г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат за осигуряване безопасното извършване на
огневите работи:
а) преди работа:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(попълва се ръководителя на огневите работи)

в) след работа:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

4. ________________________________________________________________________________
(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(име, фамилия)

(подпис)

Актът е издаден на _________ 20___ г. в _____ часа във връзка с чл. 68, ал. 1.
Издал акта: ________________________________________________________________________
(име, фамилия)

(подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи:
_________ 20___ г. в _____ часа.
__________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия на ръководителя на огневите работи)

(подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи:
_________ 20___ г. в _____ часа.
Изпълнител на огневите работи:
__________________________________________________________________________________
(име, фамилия)

(подпис)

Ръководител на огневите работи:
__________________________________________________________________________________
(име, фамилия)

(подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите
работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от
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ПРОТОКОЛ
Днес, __________ 20___ г., се извърши обработка с огнезащитен състав
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(описва се видът на огнезащитния състав)

___________________________________________________________________________________________
на_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(изписват се реквизитите, които се обработват)

на обект: __________________________________________________________________________________
(административен адрес)

Огнезащитната обработка се извърши от:
1._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)

2._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)

Упълномощени представители на:
__________________________________________________________________________________________ .
(юридическо лице, ЕИК, административен адрес)

Огнезащитен състав:
__________________________________________________________________________________________ ,
(изписва се видът на огнезащитния състав)

притежаващ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
(документи, удостоверяващи съответствието на продукта)

Обработката се извърши съгласно технологичните указания на производителя чрез:
__________________________________________________________________________________________ ,
(описват се начинът и технологията на обработка)

след което е постигнат клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене:
1. ______________________________________________________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита - клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене)

със срок на годност до _____________________________________________________________________;
(дата)

2.
__________________________________________________________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита - клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене)

със срок на годност до _____________________________________________________________________.
(дата)

ИЗВЪРШИЛИ ОГНЕЗАЩИТАТА:
1. _________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, подпис, печат на юридическото лице)

2. _________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, подпис)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕКТА, ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕЗАЩИТАТА:
1. _________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)

2. _________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Протоколът се състави в два екземпляра - по един за обекта и за изпълнителя.

Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 (rзм. - ДВ, бр. 37 от 2021г., в сила от 08.06.2021г.) от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

