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Наредба
за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(обн., ДВ., бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 4 да не се изпълняват за детски градини и
ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа
за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1, когато са
изпълнени следните условия:
1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес
(учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;
2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационен/ни коридор/и на сградата;
3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков
сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно
чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
(5) В случаите по ал. 4 разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.
(6) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при спазване на следните изисквания:
1. монтирани са само към едната стена на коридора и са стационарно закрепени към
стената и/или пода;
2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.
(7) Не се разрешава:
1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят леснозапалими течности, горими течности и
горими газове;
2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч.
негорими такива.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.09.2021 г.
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