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yBAXAEMLI f OC[OAr4H EyPOB,
Bu, qe Ha ocHoBaHr.re .rr. 28, ar. 1 or Ycrasa na BrnrapcKt4.u LIHcrvryr 3a
craHAaprr{3ar\us. (EI4C), rrHx. Xpncuulrp Xpzcroe flouen e onpeAeneH 3a ],.rrbnHoMorqeH
[peAcraBr,rreJr Ha flanua Ar,rpeKrluq ,,IloNapna 6egouacHocr rr 3aIqrITa Ha HaceneHlrero" - MBP
GAfIB3H - MBP), 3a yqacrue B peAoBuoro o6rqo cr6pauue na EITIC, Koero rIIe ce rpoBeAe Ha
18.06.2021r.
|AIIE3H - MBP rpeAnara ranx. Xpracr4Mr{p ,{ouen Ia 6rlae HoMTIHLIpaH 3a qJIeH Ha
YupanrarelHr.rs cbBer ua EI4C 3a rrepuoAa 2021 - 2026 r. or KBorara Ha rpyra 2 ilo \il. 8 or 3arona ga
YseAoldseaN{e

Harlr4oHaJrHara craHAapryaar\vs:,,MranuctepcrBa,

areHrlr.rpr, KoMI,Icur4

v
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Ha t43n:sJlHvffeltlailtaBnacr, cr,3.(aAeHI,I cbc 3aKoH I{JII{ nocraHoBJleHlre na Mr,IutIc'repcKl,Is cbBer".

Ha ocnoeaHue qJr. qn. 33 aJrurmefi. 5 or Ycrana sa BVIC, tIpIrJIoxeHo rlpeAoc:rassN{e
upo ([ ecraona:rua 6r,rorp a$ux ua unx. XpncI,IMI{p .{ouen.
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e-mail: nspab @mvr.bg
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Хрисимир Христов Дочев
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

ПОЗИЦИЯ
Началник на отдел
„Център за изследвания
и експертизи“ към дирекция „Държавен контрол и превантивна
дейност“ при Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ - МВР

1989 – 1990
Инспектор по противопожарна техника и безопасност в Централно управление на
противопожарна охрана - МВР.
1990 – 1995
Инспектор/ст.инспектор в Научно – приложен институт по противопожарна охрана –
МВР.
1995 – 1998
Асистент/ ст. асистент в Академия на Министерство на вътрешните работи.
1998 – 1999
Главен експерт в Национална служба „Пожарна безопасност и спасяване“- МВР.
1999 – 2002
Началник на сектор в Научно – приложен институт по пожарна безопасност и спасяване при Национална служба „ Пожарна безопасност и спасяване“. Научен сътрудник
I – ва степен.
2002 – 2010 – Зам. - директор на Научно – приложен институт по пожарна безопасност
и спасяване при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН – МВР). Научен сътрудник I – ва степен.
2010 – 2012 – ВПД началник на отдел „Център за изследвания и експертизи“ при

ГДПБЗН – МВР.
От 2012 до момента – Началник на отдел „Център за изследвания и експертизи“

към Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

ОБРАЗОВАНИЕ
Висш институт на МВР
Инж. по противопожарна техника
Строителен инженер –
ВиК
ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ
 изпълнение на научноизследователски и
приложни теми в сферата на ПБЗН
 Участие при разработването и въвеждането на европейски
стандарти като Български стандарти в
областта на ПБЗН
 Участие при разработване на подзаконови нормативни актове в областта на
ПБЗН
 Участие в процеса на
хармонизиране
на
Българското с Европейското
законодателство в сферата на
ПБЗН
 Оценяване съответствието на строителни
продукти

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Национален курс за „Оценители при акредитация на юридически лица по сертификация и/или надзор“.
Удостоверение за завършено национално семинарно обучение на тема „Сертификация
и маркировка на продукти“.
Семинар „Изисквания на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и прилагането му в практиката на лабораториите. Стратегия и процедури на ИА БСА“.
Сертификат за завършен курс „Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или
калибриране, съгласно изискванията на комплекса БДС EN ISO/IEC 17025 - БДС EN
ISO 19011 с придобита квалификация „Вътрешен одитор“.
Сертификат за преминато обучение по оценяване съответствието на строителни продукти, проведено съвместно от CSTC/WTB, ICITE, EOTA- Danmark, SWBC- International.

ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ
ИЗПИТВАНИЯ, КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ - EGOLF
Участие в работата на EGOLF, произтичащо от пълноправното членство от 2008 г. на
ОЦИЕ – ДДКПД – ГДПБЗН – МВР, по проблемите на изпитването,оценяване на съответствието и контрола на строителни продукти и продукти, предназначени за пожарогасене.
Чрез Технически комитети 1 и 2 на EGOLF, осъществяване на взаимодействие със
CEN 127 по отношение стандартизацонната дейност , отнасяща се до критериите „Огнеустойчивост“ и „Реакция на огън“.
Чрез Технически комитет 4 на EGOLF осъществяване на взаимодействие с ЕОТА по
проблемите на акредитацията на юридически лица по сертификация и/или надзор.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1994 – 1998 Участие като експерт в работата на ТК-50 „Лични предпазни средства”.
1998 – 2001 Участие като експерт в работата на ТК-1 „Пожаро- и взривобезопасност”.
2002 – до момента – координатор на ГДПБЗН - МВР по отношение на стандартизационната дейност, осъществявана от дирекцията. ГДПБЗН - МВР активно членува в 25

 Оценяване съответствието на продукти за
пожарогасене

ТК на БИС.

 Работа по проекти

2008 – 2012 – Участие като представител на ГДПБЗН - МВР в работата на Мрежата на
пожарните служби на страните членки на ЕС. Работа по подобряване на стандартизационната дейност, свързана с превенцията на пожари в следните направления: хармонизирани изисквания за безопасност на хотели в Европа; пожарна безопасност при саниране на сгради; пожарна безопасност на детски заведения и училища; пожарна безопасност на сгради – паметници на културата; стандарт за цигари с понижена горимост - /RIP cigarettes/.

 Участие в процеса по
подготовка и провеждане на обществени
поръчки

ЕЗИЦИ
 Английски
 Руски


2011 – до момента – член на УС на БИС, избран от представителите на група 2 по чл.
8 от ЗНС.

2016 г. – Участие в провеждането на първоначален одит на лаборатория Fire Safety –
National Civil Protection Centre (CNSIPC) от Румъния, по приемането ѝ за пълноправен
член на Европейската група на организациите извършващи изпитвания, контрол и
сертификация (EGOLF).
2016 – до момента – участие като представител на ГДПБЗН - МВР в работата на група
„Разследване на пожари“ към КТИФ - международна организация на пожарникарите и
спасителите. Работа по хармонизиране на нормативната уредба в областта на разследване на пожарите по отношение на обучение и квалификация на експертите, и за определяне на изискванията към оборудването, използвано при разследване на пожари.
Предприети действия, от страна на ръководството на работната група, за осъществяване на взаимодействие с представители на CEN, с цел разработване на Европейски
стандартизационни документи в областта на разследване на пожари.
.

