Приложение № 1 към чл. 16, ал. 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.) ____________________________

ПРОТОКОЛ
за резултатите от комплексна проверка, извършена
на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР

на _______________________________________________________________ , гр. (с.) _________________________,
(наименование на обекта)
адрес _____________________________________________________________________________________________
(изписва се точният адрес)
Днес, _______________ 20 _____ г., ___________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от _______________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка на ......... 20___ г. с участието на:
1. ________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от _________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
2. ________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от _________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. _________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. _________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)

3. _________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност,
площ, брой пребиваващи, РЗП и др. )
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(описва се организацията за осигуряване на ПБ и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
3. Създадени условия за евакуация: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
4. Създадени условия за пожарогасене: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
5. Активни мерки за защита: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената организация и
изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва визуална проверка за изправността
и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на управляващите панели на системите, манометрите, устройствата
за претегляне, положението на спирателните вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и
дали всички компоненти и управляващи устройства са правилно свързани)
6. Технологичен процес и оборудване: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
7. Състояние на строителните конструкции и елементи: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
8. Вътрешна планировка: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
9. Генерален план и състояние на територията на обекта: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
12. Изпълнение на предписани мероприятия от предходния протокол за извършена комплексна проверка: _______
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
13. Предприети мерки за неизпълнение на предписани мероприятия от предходни проверки: __________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(описват се предприетите мерки за административна принуда)
За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР

РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение
и един за съответното структурно звено за ПБЗН. Протоколът 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.
Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - ______________, в 14дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

1. _________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. _________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА:
1. _________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. _________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
3. _________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА: ____________________________________________________________________________

(трите имена, подпис, длъжност и печат)
ДАТА ___________ 20 ___________ г.

Вх. №
______________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на
обекта)

Забележки: 1. В констативната част на протокола задължително се описват констатираното от сравнението на фактическото
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания за ПБ, както и нарушенията, които са констатирани при направеното
сравнение.
2. Сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия се определят съобразно техния характер.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................
__________________________________________________________________________________________________
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ........../......20... г.
за резултатите от контролна проверка, извършена
на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР

Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният
___________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
__________________________________________________________________________________________________,

служител от ____________________________________________ , гр.
_______________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ___________________________ 20
_______г.
проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект:
__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
Проверени бяха:
1. Организацията на пожарната безопасност в обекта:
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадената организация за осигуряване на пожарната безопасност и издадените
документи съгласно нормативните изисквания)
2. Създадени условия за евакуация:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за успешна евакуация в съответствие с изискванията за ПБ)
3. Създадени условия за пожарогасене:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за пожарогасене - пожаро-технически средства за първоначално
гасене, вътрешно и външно противопожарно водоснабдяване)
4. Други активни мерки за защита:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената
организация и изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва
визуална проверка за изправността и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на
управляващите панели на системите, манометрите, устройствата за претегляне, положението на спирателните
вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и дали всички компоненти
и управляващи устройства са правилно свързани)
5. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения:
______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на състоянието на ел. инсталациите в съответствие с изискванията за ПБ)
6. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(кратко описание на състоянието на отоплителните и вентилационните инсталации в съответствие с изискванията
за ПБ)
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

ДАТА: .............. 20 ..... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: ________________________
(трите имена и подпис)

Приложение № 3 към чл. 21
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ

Служител, в Наименование Становище Възложител Проектант Строител
Извършена
Резултат от
Предписани Постъпило Забележки
№
чийто
и адрес на
по чл. 33,
проверка на
проверката - вид, мероприятия уведомление
по
строежа
ал. 1, т. 1
строежа или на рег. № и дата на
по реда на
ред териториален
(подробно
или
инвестиционния документ, а при описание и чл. 158, ал. 2
да/не
специализиран
проект за него, установяване на нормативно
от ЗУТ
участък
дата и от кого
съответствие с
основание)
(вх. № ....)
попада
правилата и
строежът
нормите за
пожарна
безопасност
съобразно етапа
на изпълнение отразяване на
проверката без
документ
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Приложение № 4 към чл. 22

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................
__________________________________________________________________________________________________
ДО
__________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
__________________________________________________
(наименование на обекта)
ул._______________________________________________
гр. (с.) ____________________________________________

РАЗПОРЕЖДАНЕ № .....
Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният __________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
__________________________________________________________________________________________________
служител от __________________________________________ , гр. _________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящото разпореждане във връзка с извършена на 20 ___ г. проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
При проверката се констатира следното: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(описват се констатираните несъответствия с изискванията за пожарна безопасност)
За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР

РАЗПОРЕЖДАМ:
№ по ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за
изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.
Разпореждането 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.
Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр.
____________________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

СЪСТАВИТЕЛ: ____________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПОЛУЧАТЕЛ: _____________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: _________ 20 ____г.

Вх. № _____________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
- ....................................................

А К Т № ____________
за установяване на административно нарушение
Днес, _______ 20 __ г., подписаният ___________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
на длъжност ____________________________________ при _________________________
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. _______________________________________________
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец; присъствал при
установяването на нарушението или при съставяне на акта)
______________________________________ ЕГН: ________________________________;
2. ____________________________________ ЕГН: ________________________________,
съставих настоящия акт против ________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)
ЕГН: _________________________________, ЕИК _________________________________
Адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. _____________________________________
№ ____в гр. (с.) _____________, на длъжност _______________________________________,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
затова, че: 1. На ______ 20___ г. в гр. (с.) _________________________________________________________,
ул. _____________________________________________________________ № _____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване
на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)
2. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
3. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
с което е нарушил: По т. 1: _______________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
По т. 2: _______________________________________________________________________
По т. 3: _______________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди _______________________________
(посочват се трите имена
______________________________________________________________________________
(наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)
Иззех като доказателства ______________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи
______________________________________________________________________________
и на кого се предават за пазене)
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _________________
(подпис)
СВИДЕТЕЛИ: 1. ______________________
(подпис)

НАРУШИТЕЛ: _______________________
(подпис)
_____________________________________
(дата на подписване на акта отнарушителя)

2. ______________________
(подпис)

Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
______________________________________________________________________________
(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)
_____________

__________

(подпис)
(дата)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
РАЗПИСКА
Подписаният ________________________________________________________________
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения
и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

____________________________________________________
(дата на получаване препис от акта)

ПОДПИС: ___________________________________________

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................
__________________________________________________________________________________________________
ДО
_________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_________________________________________________
(наименование на обекта)
ул.
______________________________________________
гр. (с.) ___________________________________________

ПОКАНА
На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 23, ал. 3 от
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение, моля да се явите на ___ 20 ___
г. в ___ ч. в _________________,
(структурно звено за ПБЗН)
ет. ________, стая № ________, при
___________________________________________________________________
(посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)
__________________________________________________________________________________________________
При явяването си носете следните документи:
1. Лична карта.
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше
отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ,
УСТАНОВИЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:
_________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
Дата: ___________________ 20 _____ г.

Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата.
2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:
- процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване на
административно нарушение;
- времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.

3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка
трябва да съдържа оригинал на известието - обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата
на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .............................. / .................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ......................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността
......................................................................................................................................................................,
на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № ............ от ............ 20 ..... г.,
съставен от .................................................................................................................................................
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност ...................................................... в .......................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН ...................................................................., ЕИК ..............................................................................,
адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .......................................................................................,
представлявано от ......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име,
.....................................................................................................................................................................,
ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
установих, че:
На ........................................ 20 ..... г. в гр. ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................................

(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената
.......................................................................................................................................................................
на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги
.......................................................................................................................................................................
потвърждават)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................,
с което виновно е нарушил чл. ................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
.......................................................................................................................................................................
Нарушението е за ........................................................................................................................... път.
.......................................................................................................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: ...................
.......................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и
чл.
........................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)
........................................................................................................................................................................
от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на
предприятието (за ЮЛ)
ЕГН .................................................................., ЕИК .................................................................................,
адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................,

представлявано от ......................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато
нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
глоба/имуществена санкция в размер на ..................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. лв.
на основание чл. .........................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция)
........................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
........................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
на основание чл. .........................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза
на държавата)
Да заплати обезщетение на: .................................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие,
.......................................................................................................................................................................
кооперация или друга обществена организация)
в размер на ............................................................................................................................................. лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от
връчването му пред Районен съд - гр. ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(съда по местоизвършване на нарушението)
чрез ...............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В седемдневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете по
банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите
номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
.......................................................................................................................................................................
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена
санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
....................................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
РАЗПИСКА
Днес, ........................................ г.,
..................................................................................................... с ЕГН ......................................................
(име, презиме, фамилия)
на длъжност .............................................................................. в качеството си на .................................
............................................................................................. на ....................................................................
.....................................................................................................................................................................,
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН ........................................................................., ЕИК ..........................................................................,
получих екземпляр от ................................................................................................................................,
издаден от ..........................................................................., на длъжност .................................................
.......................................................................... в .........................................................................................
ВРЪЧИЛ: ......................................................

ПОЛУЧИЛ: ...........................................................

(трите имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ...
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г., лицето ........................

1. .............................................................................

............................................................................

.................................................................................

(трите имена и ЕГН)

(трите имена)

............................................................................

адрес: ......................................................................

в качеството му на ...........................................

подпис: ...................................................................

на .......................................................................

2. .............................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

(трите имена)

отказа да получи екземпляр от

адрес: ......................................................................

настоящото наказателно постановление.

подпис: ...................................................................

ВРЪЧИЛ: ...........................................................
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: .........................................................
Забележки. 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от
него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се
счита за връчено от деня на отбелязването.
2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление
се установява с подпис на поне един свидетел.

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

КНИГА
за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления
в .................. гр. .................
№

№
Дата на
Собствено,
Собствено, Месторабота Длъжност
Кой
Дата на
Размер на
Дата на
Дата на Резултат от Добр
на съставяне
бащино и
бащино и
нормативен
издадено
наложената
връчване на подаване обжалването вне
по акта на акта фамилно име на фамилно
акт е
наказателно глоба/имуществена
НП или
на
на НП
с
актосъставителя
име на
нарушен постановление
санкция
клеймо на жалбата
ред
(
нарушителя
препоръчано срещу
писмо
НП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................
__________________________________________________________________________________________________

КОНСТАТИВЕН АКТ № _______
за нарушения на правилата и нормите за
пожарна безопасност

Днес, ___________________ 20 ________ г., подписаният _____________________________________
___________
(име, презиме, фамилия)
__________________________________ , на длъжност
___________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при
______________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ___________________, извърших проверка на: _____________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование и адрес на строежа/обекта/инсталацията)
гр. ___________________, в присъствието на:
1. ________________________________________________________________________________________________

(посочват се трите имена и ЕГН)
2. ________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена и ЕГН)
При проверката установих следното:
__________________________________________________________________________________________________
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна безопасност)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
с което са нарушени:
________________________________________________________________________________
(описват се нормативните разпоредби, които са нарушени)
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
поради което предлагам настоящият констативен акт да послужи като основание за издаване на заповед за
налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
___________________________________________________________________________________________________
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 255 ЗМВР)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:
__________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:
1. _________________________________________________________________________________________________

(трите имена, длъжност, подпис)
2. _________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛ НА СТРОЕЖА:
_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена и подпис)
СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА
СТРОЕЖА:
1. _________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
2. _________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)

Забележка. Отказът на ръководителя на обекта/извършителя на строежа да подпише констативния акт или
невъзможността да бъде запознат с него се установява с подпис на един свидетел.
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок считано от
................. 201 ... г.

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

З А П О В Е Д № ____
за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 255 от ЗМВР
гр. __________________________20 __ г.
Подписаният _______________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
______________________________ на длъжност ___________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
___________________________ при гр. __________________________________________________,
като взех предвид, че __________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия на актосъставителя)
_____________________________________ на длъжност _____________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ________________________________е съставил констативен акт № ______ от ____________20 ______ г.,
(структурно звено за ПБЗН)
с който действително е установил, че в ___________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта)
са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:
_____________________________________________________________________________________
(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

с което са нарушени: ___________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 22 от ЗАНН и чл. 255 от ЗМВР
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се ________________________________________________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
_____________________________________________________________________________________
считано от _____________ 20 __ г. чрез поставяне на лепенка с печат _____________________________
_____________________________________________________________________________________
(посочва се мястото на поставяне на лепенката)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган
____________________________________________________чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)
който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния
съд - гр. __________________________, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК.
Оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът постанови друго.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ______________________
(трите имена, подпис и печат)
РАЗПИСКА
Подписаният _______________________________________________________________________
на длъжност ____________________ получих препис от заповед № ___________________________
от _____________ 20 __ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 от ЗМВР.

ПОДПИС:
(дата на получаване на заповедта)

Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на
длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в
препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)
КНИГА
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................... гр. ................................................
№

№ на

Дата на
съставяне

Собствено и В какво се Обект/строеж/инсталация Вид на Издадена Протокол за Заповед Изпълнителен Забележки
фамилно име изразяват
мярката, заповед изпълнението
за
акт № за
по констативния
на
нарушенията
която се
№ за
№
отмяна
отмяна на
акт
на
изготвилия
на
прилага
ПАМ
№
ПАМ
ред
констативния констативния нормативните
акт
на ПАМ
акт
изисквания
за пожарна
безопасност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приложение № 12 към чл. 25, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................
__________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № ____
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

Днес, __________ 20 ____ г., подписаният _____________________________________________________________

(име, презиме и фамилия)
на длъжност _______________________________________________________________________________________
приведох в изпълнение заповед № _______________________ /__________ 20 ____ г. за налагане на принудителна
административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от директора (началника) на _____________________________
__________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
като ______________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на дейността,
поставих печат)
на __________________________________________ и уведомих ___________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
__________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при
възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини

и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.

ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
_________________________________________________
(трите имена, подпис)

УВЕДОМЕН:
________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)

Дата __________ 20 ____ г.__________

Забележка.

ПОДПИС: _______________________________________

Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е
упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 13 към чл. 25, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
____________________________________________ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО"
ГР. _______________________________________________________________________

ЗАПОВЕД № _______ /______________ ЗА НАЛАГАНЕ НА
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 255 ЗМВР

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

ДАТА:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

ПЕЧАТ:

За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната

отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс

Приложение № 14 към чл. 25, ал. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................
__________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № ___________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
Днес, __________ 20 ____ г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ......................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия, длъжност)
2. ......................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия, длъжност)
определена със заповед № ...... на директора (началника) на ........................, приведе в изпълнение заповед №
................... от 20.... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от
директора (началника) на .....................................................................................................................................................,
като _____________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спря, забрани използването, отстрани или
обяви преустановяване на дейността)
на ___________________________________________________________________________________ и уведоми __
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
....................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта, както и за административнонаказателната отговорност при неизпълнение
на заповедта за налагане на ПАМ, която носи по чл. 260 ЗМВР.
Комисията констатира, че са налице обстоятелства, непозволяващи поставянето на печат, а именно: ........................
.....................................................................................................................................................................................................
(описват се фактическите обстоятелства, непозволяващи изпълнение на заповедта с поставяне на печат)

ИЗПЪЛНИЛИ ЗАПОВЕДТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
..............................................................

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................................................

2. ........................................................................................
УВЕДОМЕН:
....................................................................
__________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)

Дата __________ 20 ____ г.

Забележка.
Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице,
което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 15 към чл. 25, ал. 9

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................

__________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №
за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 25, ал. 6 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за
реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, за обявяване и изпълняване на Заповед № ..................
от ....................... за налагане на ПАМ по чл. 255 ЗМВР
Днес, ________________20____________г., в .......................... часа, подписаният _____________________________
__________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
_________________на длъжност ______________________________________________________________________

премахнах временно печат, поставен на/върху ............................, на основание решение на директора/началника на
..........................., рег. № ............................., от ........................ 20 .... г., за времето от .......................... часа на .............20....
г. до ................. часа на ......................... 20 .... г. и уведомих
__________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността)
че съгласно чл. 139 и 140 ЗМВР носи отговорност за пожарната безопасност на обекта и пребиваващите в него, както
и че след изтичане на разрешения срок трябва да присъства за възобновяване на запечатването.

ПРЕМАХНАЛ ПЕЧАТА:
_____________________________________________
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
_________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)

Дата _______20________г.

ПОДПИС:____________________________________

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ръководителя/собственика на обекта,
съоръжението или дейността и един за органа, осъществяващ ДПК.

Приложение № 16 към чл. 25, ал. 11

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................

__________________________________________________________________________________________________

ЗАПОВЕД №
за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
гр. _________________ 20__ г.
Подписаният: ______________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________на длъжност___________________________________________________________________

(посочва се заеманата длъжност)
при_______________________гр.______________________________________________________________________
Като взех предвид, че________________________________________________________________________________
(име, презиме и длъжност на актосъставителя)
____________________на длъжност____________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при _____________________________е установил, че в___________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)

(посочват се наименованието и адресът

__________________________________________________________________________________________________
на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 25, ал. 11 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол

ЗАПОВЯДВАМ:

Отменям заповед № ________ от 20 _______ г. и разрешавам строителството/експлоатацията на:
__________________________________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)

ДИРЕКТОР
(НАЧАЛНИК):____________________________________
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН: ___________________
(подпис)
ДАТА ________ 20__________г.

Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н А К Т № _______
за отмяна на наложена мярка по чл. 255 от ЗМВР
Днес, _____________ 20 __ г., подписаният ________________________________________
____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
____________________________________________________________________________
в изпълнение на заповед № от ________ 20 __ г. на
директора/началника на _______________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
с която се отменя заповед № от ________ 20 __ г., поради отстраняване на:
____________________________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
ИЗПЪЛНИЛ: ____________________
(подпис)
______________________________________
(трите имена и длъжност)
Дата: _____________ 20 __ г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за

органа, осъществяващ ДПК.

Приложение № 18 към чл. 27, ал. 1

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.)______________________________________________

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР Ви уведомяваме, че на ________20___ г.________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от________________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ___________________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите
за пожарна безопасност в __________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________
(наименование на обекта)
гр. (с.) ___________________________________ , ул.___________________________________ № ________________
При проверката е констатирано следното:
___________________________________________________________________________________________________
(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ, както и
__________________________________________________________________________________________________
предприетите административни мерки спрямо йерархически подчинените структурни звена)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Съгласно чл. 140, т. 4 ЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни уведомите за предприетите мерки за отстраняване на
констатираните нарушения.

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ___________________________

___________________________________________________
(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО
________________________________
(име, фамилия, длъжност)
________________________________
(наименование на обекта)
ул. _____________________________
гр. (с.) __________________________
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 от ЗУТ Ви уведомяваме,
че на ______________________________ 20 __ г._______________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ______________________________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ______________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗМВР за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност в ___________________________________________________________
(наименование на строежа, административен адрес)
_________________________________________________________________________________________________________________________
При проверката е констатирано следното:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)
Във връзка с правомощията Ви по глава двадесета от ЗУТ моля да ни уведомите за
предприетите мерки.
ДИРЕКТОР (ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР): _____________________________________

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1
(Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Приложение № 21 към чл. 30, ал. 3
(Предишно Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4
(Предишно Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Приложение № 23 към чл. 30, ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., предишно Приложение № 23 към чл. 30, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№

Разпоредителен

по

акт

Рег.
№

Обект

Предписани

(адрес)

мероприятия

ред

1

Срок за
изпълнение

Състояние

Забележки

Изпълнено/неизпълнено

Мерки при
неизпълнение на
мероприятията

7

8

9

(подробно
описание и
нормативно
основание)

2

3

4

5

6

Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО
____________________________________
(име, фамилия, длъжност)
____________________________________
(наименование на обекта)
ул. _________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
СТАНОВИЩЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 1, т. 1 от ЗМВР и чл. ____ от ЗУТ
НА: __________________________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране - идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: _________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ____________________________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на търговеца, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: _______________________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: _________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА: _______________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО: ___________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
В и К: ________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ОВК: _________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА: ___________________________________________________________________________________________________

(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: ________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: ______________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект за обект: ___________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Становището се състави в два еднообразни екземпляра - по един за заявителя и един за съответното структурно звено
за ПБЗН.
Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището влиза в сила от деня на
издаването му.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 25 към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО
______________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________
(наименование на обекта)
ул. ___________________________
гр. (с.) ________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование на документа по чл. 125а, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМВР - СТАНОВИЩЕ или друг документ)
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 1, т. ___________ от ЗМВР
(2 или 3)
I. ОБЕКТ/СТРОЕЖ: _________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _________________________________________________________________________________
(наименование на юридическо лице/имена на физическо лице, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
1. Създадена организация на пожарната безопасност ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се издадените документи за осигуряване на ПБ)

2. Създадени условия за успешна евакуация _____________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
3. Създадени условия за успешно пожарогасене _________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
4. Наличие и изправност на активни мерки за защита __________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
________________________________________________________________________________________________________________________
на нормативните актове за пожарна безопасност)
5. Технологичен процес и оборудване ____________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
6. Строителните конструкции и елементи _______________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
7. Вътрешната планировка на сградата _____________________________________________________________________ _____
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
8. Генералната планировка и състоянието на територията ____________________________________ ____________________
(кратко описание и съответствие
_______________________________________________________________________________________________________________________
с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
9. Състояние на електрическите инсталации ____________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
________________________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ____________________________________________
(кратко описание и съответствие
________________________________________________________________________________________________________________________
с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обект/строеж: ____________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта/строежа)
съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Документът се състави в два еднообразни екземпляра - по един за заявителя и един за съответното
структурно звено за ПБЗН.
Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи документът влиза в сила от
деня на издаването му.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележка. Документът се издава в зависимост от искането на заинтересованото лице във връзка с
въвеждането в експлоатация на строежи, както и за удостоверяване на съответствието с правилата и
нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в
нормативен акт.

Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4
(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в
сила от 16.02.2018 г.)
Приложение № 27 към чл. 33, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......

........................................... 20 ..... г.
По вх. № ............/..........................20.... г.
СЕРТИФИКАТ
№ .......................................
за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност
С този сертификат ______________________________________________________ удостоверява, че:
(орган за ПБЗН, издаващ сертификата)
Обект: ___________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
на _______________________________________________________________________________________________ ,
(трите имена и адрес на физическо/юридическо лице, седалище, адрес на управление и
БУЛСТАТ/ЕИК)
съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Сертификатът се издава на основание чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР и протокол от
извършена проверка № ______________ /______________г., издаден от __________________________
____________________________________________________________________________________________________
(орган за ПБЗН, издал протокола)
Сертификатът е в действие от ________________ 20 ___ г. до ______________________ 20 ___ г.
ДИРЕКТОР: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 28 към чл. 38, ал. 3, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в
сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО
______________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________
(наименование на обекта)
ул. ___________________________
гр. (с.) ________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И
НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 11 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР
НА: ___________________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране - идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: ______________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____________________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на търговеца, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: _______________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: ____________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните
актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА: _________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните
актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО-: _________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на
нормативните актове за ПБ)
В и К: _______________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ОВК: ________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА: ________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните
актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: _____________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на
нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: ____________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 3, 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 с правилата и нормите за пожарна безопасност
на представения инвестиционен проект за обект: _____________________________________.
(наименование и адрес на обекта)
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 чл.
125а, ал. 15 от ЗМВР.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО
______________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________
(наименование на обекта)
ул. ___________________________
гр. (с.) ________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА _________________________________________________________________________________________________
(наименование на документа по чл. 125а, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМВР СТАНОВИЩЕ или друг документ)
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 11 във връзка с ал. 1, т. _____________ от ЗМВР
(2 или 3)
I. ОБЕКТ/СТРОЕЖ: _________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта/строежа)
СОБСТВЕНОСТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _________________________________________________________________________________
(наименование на юридическо лице/имена на физическо лице, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
1. Създадена организация на пожарната безопасност __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(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 активни мерки за защита __________________________________________________________
(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)
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 _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(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. 3, т. 2 от Наредба № 8121з-882 от
25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на _______________________________________________________________________________________
(наименование на документа - становище или друг документ)
за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обект/строеж: _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ .
(наименование и адрес на обекта/строежа)
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 чл. 125а,
ал. 15 от ЗМВР.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 30 към чл. 39, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

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. _______________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
_________________________________________

2. ____________________________________
(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
пожарна безопасност.
Описват се индивидуализиращите данни:
______________________________________________________________________________________________________
(клас на функционална 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

1

Елементи,
характеризиращи
организацията на ПБ
в обекта

Изискване на
нормативните актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

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

1

Елементи,
характеризиращи
условията за успешна
евакуация

Изискване на
нормативните актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

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

1

Елементи,
Изискване на
характеризиращи
нормативните актове
условията за успешно
пожарогасене

2

3

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

4

5

1.
2.
ИЗВОД: __________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на
_______________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за успешно пожарогасене)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Г) АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:

№

Вид на инсталацията

по

Изискване на
нормативните актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

3

4

5

ред

1

2

1.
2.
ИЗВОД: __________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на
_______________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за проектиране и експлоатация на инсталациите)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:

№
по
ред

1

Елементи,
характеризиращи ПБ
на технологичния
процес

Изискване на
нормативните
актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

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:

№

Наименование и

Огнеустойчивост

Клас по реакция на

Заключение

по
ред

1

характеристика на
огън/горимост
строителната
конструкция или
елемент
нормативна фактическа нормативно фактическо

2

3

4

5

за
съответствие

6

7

1.
2.
ИЗВОД: __________________________________________________________________________________________
(прави се извод за фактическата степен на огнеустойчивост на сградата,
______________________________________________________________________________________________________
огнеустойчивостта на отделните 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

1

Елементи,
характеризиращи
вътрешната
планировка

Изискване на
нормативните актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

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

Елементи,
характеризиращи
състоянието на

Изискване на
нормативните актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

ред

територията на
обекта

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

1

Елементи,
Изискване на
характеризиращи ПБ на нормативните актове
електрическите
инсталации

2

3

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

4

5

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

№
по

Елементи,
характеризиращи ПБ
на отоплителните и
вентилационните

Изискване на
нормативните
актове

Фактическо

Заключение

състояние

за съответствие

ред

инсталации

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: __________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на
________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове)
________________________________________________________________________________________________________
5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обект: _____________________________________________________,
(наименование и адрес на обекта)
съответства/не съответства на правилата и нормите 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
(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
ДО

_____________________________
(име, фамилия, длъжност)
_____________________________
(наименование на обекта)
ул. ___________________________
гр. (с.) ________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

Във връзка с отправеното от Вас искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и
нормите 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
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ."
Предвид гореизложеното и на основание чл. 125а, ал. 11 от ЗМВР и чл. 39, ал. 4 от Наредба №
8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на сертификат за съответствие на обекта с правилата и нормите за пожарна
безопасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол, рег. № ________________________________ .
Решението може се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган
______________________________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)
който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР.

ДИРЕКТОР: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

