М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
Рег. №…………………...............
..........................................2020 г.
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ
(обн., ДВ., бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., изм., бр. 84 от 2017 г., изм., бр. 15 от
2018 г., изм. и доп., бр. 33 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, точка 4 думите „обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на
отчет в ГДПБЗН – МВР“ се заменят с „обектите и строежите, водени на отчет в ГДПБЗН МВР, на инвестиционните проекти за същите строежи“;
2. В алинея 2:
а) в т. 2 думата „регионалните“ се заменя с „районните“;
б) в т. 4 думите „обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в
СДПБЗН/РДПБЗН“ се заменят с „обектите и строежите, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН,
на инвестиционните проекти за същите строежи“;
в) в т. 5 думите „обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН
– МВР“ се заменят с „обекти и строежи, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР и на инвестиционни
проекти за същите строежи“.
§ 2. В чл. 4 се създава точка 10:
„10. определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки
на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 8 предлогът „в“ се заменя с „на“.
2. В т. 9 думите „и ГДПБЗН – МВР“ се заличават.
§ 4. В чл. 8, точка 2 се заличава.
§ 5. В чл. 11, т. 1 след думата „актове“ се добавя „и документи“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавят думите „и се съхраняват в самостоятелни досиета“.
2. В ал. 2, след думите „обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.“ точката и запетаята и думите
„попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - ДВ, бр. 101 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.“ се заличават.
§ 7. В чл. 14, алинея 3 се изменя така:

„(3) Копия на писмените становища, дадени от органите за ПБЗН при участие в
държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, се съхраняват в
досиетата на обектите по чл. 11, а за останалите обекти - в самостоятелно досие в РСПБЗН, в
чийто район на действие попада обектът.“
§ 8. В чл. 15, т. 5 думите „сертификационни и други“ се заличават.
§ 9. В чл. 16, ал. 3 думите „или старши ръководна“ се заличават.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 8, след думите „5000 кв. м“ запетаята и текстът до края на изречението се
заличават.
2. В ал. 7 думите „дневника по чл. 30, ал. 3“ се заменят с „Интегрираната система за
управление (ИСУ - ПБЗН)“.
§ 11. В чл. 21 думите „дневник (приложение № 3)“ се заменят с „ИСУ – ПБЗН, чрез
попълване на информацията съгласно приложение № 3“.
§ 12. В чл. 24, ал. 2 абревиатурата „ГДБПЗН – МВР“ се заменя с „ГДПБЗН – МВР“.
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 3, след предлога „от“ се добавя „директорите на СДПБЗН/РДПБЗН или”;
2. В ал. 6 думата „обявяват“ се заменя с „привеждат в изпълнение“;
3. В ал. 8 след думите „невъзможност за“ се добавя „привеждане в“, а думата
„изпълнява“ се заменя с „привежда в изпълнение“.
§ 14. В чл. 27, ал. 2 думите „със съществените“ се заменят със „с основните“.
§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Отчитането на резултатите от осъществения ДПК се извършва чрез въвеждане в
ИСУ-ПБЗН на информация за:
1. вида на извършените проверки от органите за ПБЗН, участията в експертни съвети
по устройство на територията и държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на
строежи, проверените обекти, строежи и инвестиционни проекти и издадените/връчените
документи;
2. започнатите административнонаказателни производства, състоянието по
изпълнението на наказателните постановления, издадени от органите за ПБЗН и прекратените
производства от административнонаказващия орган.
(2) Въвеждането на информация по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от извършването
на съответната дейност/настъпването на промяна в данните, но не по-късно от последния ден
на месеца.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Най-малко веднъж месечно ръководителят на съответното структурно звено за
ПБЗН извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като
проверява въведената информация в ИСУ-ПБЗН съгласно приложение № 21 и предприема
мерки за отстраняване на установените пропуски.
(4) Най-малко веднъж на всеки шест месеца ръководителят на съответното структурно
звено за ПБЗН извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като
2

проверява въведената информация в ИСУ-ПБЗН съгласно приложение № 22 и предприема
мерки за отстраняване на установените пропуски.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „дневник (приложение № 23)“ се
заменят с „ИСУ – ПБЗН, чрез попълване на информацията съгласно приложение № 23“, а
думата „ежемесечно“ се заменя с „в срок до един месец след изтичане на срока за тяхното
изпълнение“.
§ 16. В чл. 31, ал. 1 думите „дневника по чл. 21“ се заменят с „ИСУ-ПБЗН, чрез
попълване на информацията съгласно приложение № 3“.
§ 17. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във
връзка с въвеждането в експлоатация на строежите“ се заменят с „на строежите с правилата и
нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация“.
2. В т. 3 думите „изискванията на“ се заличават, а след думата „инсталации“ запетаята
се заличава и се добавя съюза „и“.
3. В т. 5 думата „изискванията“ се заменя с „правилата и нормите“.
§ 18. В чл. 34, ал. 7, изречение първо се изменя така:
„Писменото искане съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 АПК.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „акт“ се заменя с „документ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издаването, оспорването, допълването, поправката на очевидна фактическа
грешка, тълкуването и възобновяването на производството по издаване на съответния
документ по ал. 1 се извършва по реда на чл. 125а ЗМВР.“
3. Алинеи 3 и 4 се заличават.
§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „нормативните изисквания“ се заменят с „правилата и
нормите“.
2. В ал. 4 думите „заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 АПК“ се заменят със „заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за
което се прилага чл. 61 АПК“.
§ 21. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна
безопасност на обект“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 3“.
2. В ал. 2, точки 1 и 2 се изменят така:
„1. строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за
обекта, инсталацията или съоръжението, в зависимост от датата на въвеждането му в
експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта,
инсталацията или съоръжението с действащите към момента на подаване на искането за
издаване на становище строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,
инсталациите или съоръженията, действащи към момента на извършване на проверката.“
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§ 22. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „сертификационна“ се заличава.
2. В ал. 2, точка 1 се изменя така:
„1. строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за
обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на
заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване
на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност;“
3. В ал. 4 навсякъде думата „изискванията“ се заменя с „правилата и нормите“.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „изискванията“ се заменя с „правилата и нормите“;
2. В ал. 3 думите „заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 АПК“ се заменят със „заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за
което се прилага чл. 61 АПК“.
3. Алинея 4 се заличава.
§ 24. В чл. 41 се създава изречение второ: „Решението се съобщава по реда на чл. 40,
ал. 3.“
§ 25. В § 1а от допълнителните разпоредби думата „воденето“ се заменя с
„отчитането“, думата „дневниците“ се заменя с „информацията“, а думите „чл. 30, ал. 1, т. 1 и
ал. 3“ се заменят с „чл. 30, ал. 1 и 4“.
§ 26. Приложение № 3 към чл. 21 се изменя така:
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„Приложение № 3 към чл. 21

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И
КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ
№ по
ред

1

Служител, в
чийто
териториален
или специализиран участък
попада строежа

2

Наименование и адрес
на строежа

3

Становище по
чл. 33, ал. 1, т. 1
да/не

4

Възложител

5

Проектант

6

Строител

7

Извършена
проверка на
строежа или
на
инвестиционния проект за
него, дата и
от кого

8

Резултат от
проверката –
вид, рег.№ и
дата на
документ, а при
установяване на
съответствие с
правилата и
нормите за
пожарна
безопасност
съобразно етапа
на изпълнение –
отразяване на
проверката без
документ

Предписани
мероприятия

9

10

(подробно
описание и
нормативно
основание)

Постъпило
уведомление по
реда
на
чл.
158,
ал. 2 от
ЗУТ
(вх.№….)

З
А
Б
Е
Л
Е
Ж
К
И

11

12

“

§ 27. В приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2 думите „Сериен №

“ се заличават.

§ 28. Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1

М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
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 административно наказващия 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..............................................................................................................................................................
(посочва 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 нарушителя е ЕТ или ЮЛ)

глоба/имуществена санкция в размер на……………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размера на глобата/имуществената санкция)

...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................лева,
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 документа, 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 адреса на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация)
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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 административно наказващия орган)

В двуседмичен срок от връчване 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 административно наказващия 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 .......................................................................................
При получаване на .............................................................................................. от пълнолетен член
на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.
ВРЪЧИЛ: .....................................
(трите имена, длъжност, подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)....
……………………………………………….
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г., лицето............................
...............................................................................
(трите имена и ЕГН)

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

ПОЛУЧИЛ: ................................
(подпис)

1. ..............................................................
....................................................................
(трите имена)

адрес: .........................................................
подпис: ......................................................
2. ................................................................
8

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.
ВРЪЧИЛ: .....................................

(трите имена)

адрес: ........................................................
подпис: .....................................................

(трите имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................

ЗАБЕЛЕЖКА: 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.

“
§ 29. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5 се изменя така:
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„Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5

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

№ на
акта

Дата
на
съст.
на
акта

1

2

3

Собствено,
бащино и
фамилно
име на
актосъставителя

4

Собствено, Местобащино и
работа
фамилно
име на
нарушителя

5

6

Длъжност

Кой
нормативен
акт е
нарушен

Дата на
издадено
наказат.
постан.

Размер на
наложената глоба/
имуществена
санкция

Дата на
връчване
на НП или
клеймо на
препор.
писмо

Дата на
подав.
жалбата
срещу
НП

Резултат
от
обжалв.
на НП

Доброволно
внесени
суми
(лева)

Изпратени на
НАП за
принудително
събиране
(лева)

Получена
обратна
информация от
НАП събрани
суми
(лева)

З
А
Б
Е
Л
Е
Ж
К
И

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“

§ 30. В приложение № 10 към чл. 25, ал. 3 след думите „Заповедта може да се оспори и
по съдебен ред, чрез органа, който я е издал, пред Административен съд – гр.
________________ в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.“ се добавя нов абзац,
съдържащ изречението „Оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът
постанови друго.“.
§ 31. В приложение № 11 към чл. 25, ал. 5 в колона 2 на таблицата думите „Дата на
завежд. на констативния акт“ се заменят с „№ на констативния акт“.
§ 32. В приложение № 17 към чл. 25, ал. 12 думите „с която се отменя протокол №“ се
заменят със „с която се отменя заповед №“.
§ 33. В приложение № 19 към чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 222“ се заменят с „глава двадесета“.
2. Думата „НАЧАЛНИК“ се заменя със „ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР“.
§ 34. Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1 се заличава.
§ 35. В приложение № 21 към чл. 30, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2“ се заменят с „Приложение № 21
към чл. 30, ал. 3“.
2. В таблицата:
а) колона 32 се заличава.
б) в антетката на колона 35 думите „сертификационни проверки“ се заменят с
„проверки за издаване на сертификати“.
в) забележките към таблицата се заличават.
§ 36. Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4
Информация за извършената дейност по направление ДПК през ...-..о шестмесечие на 20... г. от
СДПБЗН/РДПБЗН -.............

…

25

26

27

28

29

30

31

32

обща сума (лева)

24

Получена
обр.
информация от НАП

общ брой принудит.
изпълнени НП

23

обща сума (лева)

22

общ брой НП

21

обща сума (лева)

20

Изпратени на
НАП за
принуд.
събиране

общ брой НП

19

Доброволно
внесени
суми по
НП
Общ брой влезли в сила НП

18

брой влезли в сила НП

17

Обжалвани НП

брой отменени от съда НП

16

СЪСТОЯНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НП, ИЗДАДЕНИ
ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН

общ брой обжалвани НП

15

по чл.234, ал. 2

14

по чл. 232, ал. 8

13

по чл. 232, ал. 4, т. 2

12

Прекратени производства от административнонаказващия орган

Издадени по ЗУТ

по чл.234, ал. 1

11

по чл.265

10

Издадени
по ЗМВР

по чл. 260

9

ВРЪЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ (НП) (брой)

по ЗУТ

на строители

8

по ЗМВР

на проектанти

7

за
неизпълнени
разпоредени
мероприятия
(брой)

в земеделски земи

6

за други констатирани
нарушения (брой)

в обекти

в строежи

5

Принудителни
административни мерки
(ПАМ)

в строежи

в обекти

4

Връчени актове за установяване на
административни нарушения (АУАН)

в обекти

в строежи

3

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

връчени констативни актове за
НПНПБ (брой)
връчени заповеди за налагане на
ПАМ по чл. 25, ал. 4, т. 2 (брой)
връчени заповеди за налагане на
ПАМ по чл. 25, ал. 4, т. 3 (брой)

в обекти

1
2
ОБЩО ЗА
СДПБЗН/
РДПБЗН
1
СДПБЗН/
РДПБЗН
2
РСПБЗН -

строежи (брой)

Структурно
звено за
ПБЗН

обекти (брой)

№
по
ред

Спрямо
колко от
неизпълОбекти и
нените
Неизпълстроежи с
мероприя
нени
неизпълтия са
мероприянени
предприетия с
мероприя
ти
изтекли
тия с
администсрокове
изтекли
ративнопрез
срокове
наказател
отчетното
през
ни и
шестмеотчетното
принудисечие
шестметелни
(брой)
сечие
административни
мерки
(брой)

33

34

РСПБЗН -

“

§ 37. Приложение № 23 към чл. 30, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 23 към чл. 30, ал. 5

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
по
ред

Разпоредителен
акт

Рег.
№

Обект
/адрес/

Предписани
мероприятия
(подробно
описание и
нормативно
основание)

Срок за
изпълнение

Състояние
Изпълнено/
Не изпълнено

1

2

3

4

5

6

7

Мерки при Забележки
неизпълнение
на
мероприятията

8

9

“
§ 38. В Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл.143 от ЗУТ“ се заменят с „на
основание чл. 125а, ал. 1, т. 1 от ЗМВР и чл. ____ от ЗУТ“.
2. След думата „ЗАКЛЮЧЕНИЕ“ изречението се изменя така: „Представеният
инвестиционен проект съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.“.
§ 39. Приложение № 25 към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 25 към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3

М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО”- ....................................................
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20... г.

ДО
(длъжност, име, фамилия)

гр. (с.)
ул.
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/строежа)

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 ПИИ и ПГИ________________________________________________
(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
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__________________________________________________________________________________
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: Обектът/строежът 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.
“
§ 40. В приложение № 27 към чл. 33, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Навсякъде думата „изискванията“ се заменя с „правилата и нормите“.
2. Думите „на основание чл. 125, ал. 1, т. 10“ се заменят с „на основание чл. 125а, ал. 1,
т. 4“.
3. Думите „ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК“ се заменят с „ДИРЕКТОР“.
§ 41. В приложение № 28 към чл. 38, ал. 3, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ“ се заменят с „на
основание чл. 125а, ал. 11 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР“.
2. В предпоследното изречение думите „чрез административния орган, който го е издал
в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК“ се заменят с „чрез административния
орган, който го е издал в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на чл. 125а, ал. 15 от
ЗМВР“.
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3. Изречението „Решението 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.“ се заличава.
§ 42. Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2

М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО”- ....................................................
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20.... г.
ДО
(длъжност, име, фамилия)

гр. (с.)
ул.
По вх. № .........................../...................20... г.

Р Е Ш Е Н И Е ЗА О Т К А З
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

__________________________________________________________________________________
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нормативните актове за ПБ)

3. Създадени условия за успешно пожарогасене_________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на

__________________________________________________________________________________
нормативните актове за ПБ)

4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на

__________________________________________________________________________________
нормативните актове за ПБ)

5.Технологичен процес и оборудване__________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на

__________________________________________________________________________________
нормативните актове за ПБ)

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 на обекта/строежа с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра по един за заявителя и един за
съответното структурно звено за ПБЗН.
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Решението може да
горестоящия административен орган

се

оспори

по

административен

ред

пред

по-

(посочва се по-горестоящия 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)

“
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§ 43. В приложение № 30 към чл. 39, ал. 1, т. 5 „ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ“ в
изречение първо думите „изискванията за пожарна безопасност“ се заменят с „правилата и
нормите за пожарна безопасност“.
§ 44. В приложение № 31 към чл. 39, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думата „изискванията“ се заменя с „правилата и нормите“.
2. Думите „чл. 40, ал. 4“ се заменят с „чл. 125а, ал. 11 от ЗМВР и чл. 39, ал. 4“.
3. В предпоследното изречение думите „чрез административния орган, който го е
издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК” се заменят с „чрез
административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на
чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР“.
4. Изречението „Решението може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го
е издал, пред Административен съд____________, в 14-дневен срок от съобщаването му, по
реда на АПК.“ се заличава.
5. Думите „ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК“ се заменят с „ДИРЕКТОР“.
Заключителна разпоредба
§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР:
Младен Маринов
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