
За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните 

документи: 
  

І. документите и заповедите по чл. 9 от Наредба №Із-2377, свързани с 

осигуряването на пожарна безопасност /ПБ/ на обекта;  

1. Документи: 

1.1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност 

/ПБ/ на територията на обекта и/или за отделни помещения, съоръжения (в това число 

цехове, технологични линии, инсталации и др.); Обикновено се издава една пп 

инструкция /за по-малките обекти/ или пп правила /за по-големите/, но когато има по-

специфични помещения, като котелно, дърводелска работилница, цех с пожароопасен 

производствен процес, пожароопасно или експлозивоопасно технологично съоръжение 

– издава се пп инструкция за всяко от посочените. 

1.2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително 

реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, 

топлоснабдяване, електрозахранването и др. Прави се по образец от приложение № 1 от 

Наредба №Із-2377. 

1.3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на 

строителни и монтажни работи на обектите, включително в случаите, когато 

дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица; Прави се един 

общ – в повечето случаи за мерките при извършване на огневи работи, а когато се 

наложат ремонти, то някои от мероприятията се конкретизират и допълват, специално 

за случая. 

1.4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица 

при пожар или авария; За изготвянето им трябва да проверите дали за Вашият обект се 

изискват – в чл.11 ал.2 от Наредба №Із-2377. За да изготвите правилен план за 

евакуация трябва подробно да се запознаете с изискванията за изготвяне – описани в 

приложение №2 от Наредба №Із-2377. Примерна схема за Ваша помощ е показана в 

сайта в прозорец „ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ“. Разполагането им в сградата е указано 

в чл.11 ал.5 от Наредба №Із-2377. 

1.5. протокол за състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, протокол 

за практическо проиграване на плана за евакуация, протокол за проверка на 

евакуационното осветление и светещите знаци за посока на движението, протокол за 

почистване на места и съоръжения с експлозивоопасни прахове, протокол за проверка 

на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи 

експлозивоопасни технологични съоръжения. Протоколите са свободен образец – 

идеята е определен брой хора да констатират извършването на необходимите за ПБ 

действия на хора и състояния на съоръжения. 

 

2.Заповеди, с които се уреждат: 

2.1. редът за извършване на огневи работи; 

2.2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения; 

2.3. забранените места за пушене и използване на открит огън; 

2.4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. 

изключване на електрическото захранване след приключване на работното време; 

2.5. редът за обучение и подготовка на личния състав по ПБ и провеждането на 

необходимите инструктажи; 

2.6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време; 

2.7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите 

средства за първоначално пожарогасене - пожарогасителите, пожарогасителни системи 



/ПГС/, пожароизвестителни системи /ПИС/, вътрешните пожарни кранове /ВПК/, 

устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима 

/евакуационно осветление, светещи знаци за посока на движението, димни люкове или 

механична вентилация за димотоплоотвеждане/;  

2.8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на 

технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от 

експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали; 

2.9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на 

остатъчните продукти от печките с твърдо гориво. 

 

ІІ. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или 

хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в 

комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и 

обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и 

топлина; Това са протоколите, които ще Ви издават „Търговци, извършващи 

експлоатация на пп уреди и съоръжения”.  

 

ІІІ. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните 

документи; Това са всички „Разпореждания”, „Протоколи от комплексна проверка”, 

„Актове”, „Наказателни постановления”, „Заповеди” и „Протоколи” издавани Ви от 

РСПБЗН и/или ОУПБЗН. 

 

ІV. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените 

активни мерки за защита (ПГС, ПИС, пожарни кранове, устройствата и съоръженията 

за евакуация - евакуационно осветление, светещи знаци за посока на движението и 

управление на дима - димни люкове или механична вентилация за 

димотоплоотвеждане); Тези инструкции трябва да Ви бъдат осигурени от „Търговци, 

извършващи експлоатация на пп уреди и съоръжения”, които сте избрали да поддържат 

системите Ви за ПБ.  

 

V. протоколи за извършена обработка с огнезащитни състави на реквизитите и 

декорите; Това се отнася за театрални зали, сцени на читалища, кинозали, оперни зали 

и др. подобни. Необходимо е обмазване/пропиване на декорите и реквизитите с 

огнезащитен състав за постигане на клас по реакция на огън „С” – т.е. да станат 

трудногорими. 

 

VІ. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита. Това е 

схема на блокировките, които са реализирани в обекта. Примерно за обекти без ПИС 

при изключване на ел.захранването до включване на кои системи за ПБ би довело това. 

За обекти с ПИС при подаване на сигнал от нея до включване и изключване на кои 

системи за ПБ би довело това.  

 

VІІ. Протоколи за проведена учебна евакуация. Това са протоколите от 

практическото ежегодно проиграване на схемите за евакуация.  

 

VІІІ. Копия на декларациите за гасителната ефективност на пожарогасителите 

вещества по чл.8, т.2 от Наредба №Iз-1543/27.07.2012г. /обн. ДВ бр.59/2012г., изм. И 

доп. ДВ бр.6/2013г./. Това са декларации, които трябва да Ви дадат от сервиза при 

презареждането на праховите и/или водопенните Ви пожарогасители.  
 

 



  

 

Всички видове документи е препоръчително да си ги изготвите сами, 

след подробно прочитане и запознаване с  изискванията на  Наредба №Із-

2377 от 15.09.2011г. 


