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Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-882 
от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище за съответствие на представения инвестиционен проект с 

правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното 

структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен 

орган ____________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Администра-

тивен съд – гр. ________________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _____________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 29 
към чл. 38, ал. 3, т. 2 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 201... г.

 ДО
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  (име, фамилия, длъжност)
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  (наименование на обекта) 
 ул.  ---------------------------------------------------------------------------

 гр. (с.)  -------------------------------------------------------------------

 По вх. № ....../...........201... г.

Р Е Ш Е Н И Е  ЗА  О Т К А З 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ/РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 9 или т. 10 ЗМВР
I. ОБЕКТ:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
1. Създадена организация на пожарната безопасност на обекта  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
2. Създадени условия за успешна евакуация  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

(кратко описание на несъответствието с 
изискванията на нормативните актове за ПБ)

3. Създадени условия за успешно пожарогасене  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
5. Технологичен процес и оборудване  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
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6. Строителните конструкции и елементи  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
7. Вътрешната планировка на сградата  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
9. Състояние на електрическите инсталации  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-882 

от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол 

Р Е Ш И Х :
Отказвам издаването на становище/разрешително за съответствие на обекта с изискванията на 

правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното 

структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен 

орган –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(посочва се по-горестоящият административен орган)

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Администра-

тивен съд – гр. ________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________

(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 30 
към чл. 39, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

ПРОТОКОЛ №...
За резултатите от проверка на  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(наименование и адрес на обекта)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ______________________________________________  2. _________________________________________________ 

(структурно звено за ПБЗН)  (номер и дата на искането за издаване на

_________________________________________________  ___________________________________________________

 сертификат за ПБ)

_________________________________________________  ___________________________________________________

 (град)

3. За периода от                               до                      20            г. комисия в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 (име, фамилия, длъжност)

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Извърши проверка за установяване съответствието на:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 (наименование и адрес на обекта)

_____________________________________________________________________ с правилата и нормите за по-
жарна безопасност.
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Описват се индивидуализиращите данни: ___________________________________________________________
_______________________ ______________________________________________________________________________
(клас на фукционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, 

етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:
А) ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:

№
по
ред

Елементи, характеризиращи 
организацията на ПБ в обекта

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на нормативните актове 

и се оценява качеството на разработените документи)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Б) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР: 

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи условията за 
успешна евакуация

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните 
актове и се оценява техническото състояние на елементите, характеризиращи условията за успешна 

евакуация)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
В) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ:

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи условията за 

успешно пожарогасене

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните ак-

тове за успешно пожарогасене)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Г) ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

№
по
ред

Вид на инстала-
цията

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение за съот-
ветствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните ак-

тове за проектиране и експлоатация на инсталациите)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи ПБ на техноло-

гичния процес

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Е) СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ:

№
по
ред

Наименование и характе-
ристика на строителната 
конструкция или елемент

Огнеустойчивост Клас по реакция на 
огън/горимост

Заключе-
ние за съ-
ответствие

нормативна фактическа нормативно фактическо

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(прави се извод за фактическата степен на огнеустойчивост на сградата, огнеустойчивостта на отдел-
ните елементи и конструкции, класификацията по реакция на огън/горимостта на продуктите и се прави 

извод за съответствието с нормативните изисквания)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ж) ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВКА:

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи вътрешната 

планировка

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
З) ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА:

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи състоянието на 
територията на обекта

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
И) СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

№
по
ред

Елементи, характери-
зиращи ПБ на елек-

трическите инсталации

Изискване на норма-
тивните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.
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ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Й) СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

№
по
ред

Елементи, характеризи-
ращи ПБ на отоплител-
ните и вентилационните 

инсталации

Изискване на нор-
мативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1 2 3 4 5
1.
2.

ИЗВОД:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът съответства/не съответства на изискванията за пожарна 
безопасност.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заинтересованото 
лице и за съответния орган за ПБЗН.

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

 РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________________

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ________ ______________________
  2. ________ ______________________
  3. _______ _______________________

Приложение № 31 
към чл. 39, ал. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 201... г.

 ДО
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  (име, фамилия, длъжност)
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  (наименование на обекта) 
 ул.  ---------------------------------------------------------------------------

 гр. (с.)  -------------------------------------------------------------------

 По вх. № ..................../...............201 ... г.

Р Е Ш Е Н И Е  ЗА  О Т К А З 

Във връзка с отправеното от Вас искане за издаване на сертификат за съответствие с изисквани-
ята за пожарна безопасност, вх. № …...........................…… по описа на ....................................................., за 
обект ...............................…………………………………….................................. органите на ...............................................
..... извършиха проверка в обекта.

Резултатите от проверката са отразени в протокол, рег. № ............................ по описа на ................
.........................., с обобщено заключение: „ОБЕКТЪТ НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. 
за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол



  

Р Е Ш И Х :
Отказвам издаването на сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна без-

опасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол, рег. № …………..............….........
Решението може се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган 

________________________________________________________________ чрез административния орган, който го
(посочва се по-горестоящият административен орган)

е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Администра-

тивен съд – гр. ____________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _______________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
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