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ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ 

  

в/ъв ________________________, обект ______________, с адрес ____________________________ 

        /име на фирма/                            /вид на обекта/                        /адрес на обекта/ 

  

НА ОСНОВАНИЕ чл. 6 т. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 

ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ 

  

НАРЕЖДАМ: 

 

1.      Пожарната и аварийна безопасност да се организира и осигурява от управителя и 

активното съдействие на целия личен състав; 

  

2.      Тютюнопушенето да става само на определените за целта места; 

  

3.      Собствениците, ръководителите и личния състав са длъжни да познават и да могат да 

работят с осигурените в обекта противопожарни уреди и съоръжения; 

  

4.      Не се разрешава заключване на вратите по пътя за евакуация, когато в сградите и 

помещенията пребивават хора; 

  

5.      В коридорите, стълбищата и др. пътища за евакуация в сградите не се разрешава 

складирането на материали и оборудване; 

  

6.      В сградите и помещенията не се разрешава: 

  

·         използването и съхраняването в подземните етажи на леснозапалими течности, газове и 

химикали, в количества, които могат да образуват общо-обемна взривоопасна концентрация; 

·         възпрепятстването достъпът до ел. табла, противопожарни уреди, люкове и др. 

устройства за ръчно управление на противопожарни съоръжения. 

  

7.      При експлоатацията, ремонта и поддържането на ел. инсталации, уреди и съоръжения не 

се разрешава: 

● използване на нестандартни предпазители в ел. Табла; 

● оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни уреди; 

● нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията и използването на нестандартни ел. 

уреди;  

8.      След приключване на работния ден ел. захранването се изключва централно от прекъсвач 

с отделени преди прекъсвача денонощни потребители, което да се удостоверява в дневник, в 
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случай, че обекта е с етажна площ над 100 м2; 

  

9.      Огневите работи на непостоянните за целта места да извършват задължително: 

● След издаден от ръководителя “Акт за извършване на огневи работи”; 

● С изправни уреди и съоръжения и стриктно спазване на необходимите мерки за 

обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им, съобразно 

актът; 

  

10.  Всички противопожарни уреди и съоръжения поставени на дежурство да изправни и 

обозначени. Същите да се ползват само по предназначение. 

  

Допълнителни разпоредби: 

§ 1. Настоящата Инструкция да се направи достояние на целия личен състав и се постави в 

подходящ вид на видни места в обекта. 

§ 2. Изпълнението на указанията в Инструкцията са задължителни, както за целия личен 

състав, така и за временно пребиваващите на територията на обекта. Нарушителите ще 

носят административно-наказателна отговорност. 

§ 3. При възникване на пожар или авария незабавно се уведомява Районна служба “Пожарна 

Безопасност и Защита на Населението” на тел. 112. 

 

  

  

Дата: _______________ г.                          Утвърдил: _____________________ 

                      /__________________________/ 
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