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Стр. 1 от 2 

 

ПРОТОКОЛ   № .................................        

               

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или 

хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)  

 

Днес .............................. г.  в гр.София ръководителят                      Атанас Бойков Боев            
                                                                                   (име, презиме, фамилия) 

на "Пожарна Защита" ООД адрес: гр. София, ул. „21-ви Век” № 28, ЕИК 202292306  тел: 0886 669 112 
(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители) 

 

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Идентификационна 

маркировка на всеки 

пожарогасител 

(марка, модел, сериен 

номер и др.) 

Категория 

на 

пожарогаси

теля 

съгласно     

т. 4.3.2.2 от   

БДС ISO            

11602-

2:2002 

Маса  

на 

заредения 

пожарога-

сител, kg  

Пожаро-

гасител-

но 

вещест-

во 

(вода, 

прах, 

СО2 или 

др.) 

Номер на 

разрешението 

за гасителна 

ефективност 

на пожаро-

гасителното 

в-во (за прах 

и пенообра-

зувател) 

Вид на 

извършеното 

обслужване 

(техническо 

обслужване, 

презареждане 

или 

хидростатично 

изпитване на 

устойчивост 

на налягане)  

Дата на 

извърше-

ното 

обслужване 

Име на 

лицето, 

извършило 

обслужва-

нето 

Подпис на 

лицето, 

извършило 

обслужва-

нето 

Номер 

на 

стикер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

3 ................................. .............. ............. .............  .................... ............. ....................  ............. 

4 ................................. .............. ............. .............  .................... ............. ....................  ............. 

5 ................................. .............. ............. .............  .................... ............. ....................  ............. 

6 ................................. .............. ............. .............  .................... ............. ....................  ............. 

11 ................................. .............. ............. .............  .................... ............. ....................  ............. 
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Стр. 2 от 2 

 

 

 

Собственик на пожарогасителите: …………………. адрес: гр. СОФИЯ                  обл.               тел:        
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите) 

 

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика 

на пожарогасителя/ите. 

ПРЕДАЛ: 
(ръководител на органи-

зацията, извършила 

обслужването) 

 

_____________ 
(подпис, печат) 

 

Атанас Боев 
(име, фамилия) 

 
 
 

 

ПРИЕЛ:  
(собственик/предста-

вител на собственика) 

 

_____________ 
(подпис) 

 

_____________________ 
(име, фамилия, длъжност) 

 


