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     ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”   
               e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;  

тел. 0887 317949;  0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

Утвърдил:……….. 

Елена Добрева – директор  

 

Заповед №РД(10)-76/30.09.2021 г. 

 
           

          

                                                                                                                                                  

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА 

 

За създаване на противопожарен ред и недопускане на пожари 

 

В 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

Гр.Първомай ул.“Гимназиална“ №1 

общ.Първомай  

 
На основание чл.9, ал.1 т.1 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г.  на МВР и МРРБ 

 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 

 

Всички работници и персонал от училището при извършване на служебните си задължения, се 

задължават да спазват следните Противопожарни правила: 

1.При постъпването си на работа да преминат Начален инструктаж, впоследствие и останалото 

обучение, предвидено в  Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда на провеждането 

на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд . /ДВ бр.102 от 22.12.2009г./ 

2.Да познават пожарната и експлозивната опасност  на работните места в обекта, както и 

начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете свързани с 

работното оборудване, машините, съоърженията и технологичните процеси, използваните 

материали, пътни маршрути, опасни зони и др. 

3.Да не започват работа без да са извършени изискващите се от производителя прегледи, ремонти   

и техническо обслужване на технологичните съоръжения за всяко работно място. 

4.Да знаят местата, наличността и начина на действие на поставените  противопожарни уреди и 

съоръжения и практически да са действали с тях. 

     5.Всички служители, наематели и техните работници, при изпълнение на ежедневната си 

дейност изпълняват точно и навреме установените противопожарни правила и изисквания, както 

и да следят изпълнението на същите от други работници и гости. 

     6.В коридорите, фоаиетата, до вратите и по други пътища за евакуация да не се складират 

материали и оборудване, особено горими. Да не се поставят продукция, машини, мебели и други, 

препядстващи евакуацията по същите. 

     7.Огневи работи (с оксижен, електрожен, ъглошлайф, пропан-бутан) да се извършват само 

след издаване на разрешително, спазвайки изискванията на Наредба № 81213-647 и специална 

заповед на директора.  

     8.Да не се извършва преустройство на сгради, съоръжения, помещения, облицовки, врати и 

инсталации без предварително съгласуване с директора  и РС „ПБЗН” – Първомай. 

     9.Да не се складират горими стоки на територията на училището и до външните стени на 

сградите под и до отвори и стени. Мястото за изхвърляне на отпадъци е контейнери за отпадъци. 

Изхвърлянето в района на базата за горими отпадъци и амбалаж не е разрешено. 
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     10.При спиране на електрическия ток, осветлението да става с електрически фенерчета, 

забраняват се свещи и други с открит пламък. 

     11.След работа да се изключват всички ел.уреди, без работещите на денонощен режим и това 

да се отразява в специални дневници. 

     12.След прокарване на ел.кабели или други инсталационни работи, останалите отвори в стени 

и прегради да се уплътняват с негорими материал с огнеойсточивост равна на преградата. 

     13.Забранена е смяната на изгорели предпазители с нестандартни такива, както и вида и 

мощността на осветителните тела. 

     14.Не се разрешава направа или ремонт на ел.инсталации или части от тях от неправоспособни 

техници, без съответната категория специалност. 

     15.Забранено е внасянето на лични или допълнителни електроуреди, освен на специално 

упоменатите в заповедта на Директора. 

     16.Пушенето в сградите е забранено. Разрешено е само на определените, обезопасени и 

обозначени за тази цел места. 

     17.Годността на противопожарните уреди се контролира от координатора по пожарна 

безопасност. 

     18.Размразяването и затоплянето на врати, водопроводи и други инсталации да се извършва с 

горещ въздух, топла вода или пара. Други методи се ползват след издаване на акт за огневи 

работи от Директора. 

     19.Забранено е изключването или ограничаване работата на пожароизвестителните и 

пожарогасителни инсталации и противопожарни уреди, както и ограничаване възможността за 

ползването им. Недопустимо е паркирането на превозни средства пред входа на сградата, както и 

оставянето им пред пожарните хидранти на разстояние по-малко от 10 метра. 

      20.Складирането на пожароопасни и взривоопасни материали се извършва в зависимост от 

изискванията, посочени в листовете им за безопасност, ADR или друга маркировка. 

    21.Забранено е нощуването на МПС в помещения с горими материали. 

    22.Не се допуска оставянето на работещи електросъоръжения и особено отоплителни уреди в 

помещения на сградите без визуален контрол. 

 

 

   ПРИ ПОЖАР,ДА СЕ УВЕДОМИ ДИРЕКТОРА (координатор по ПБ, дежурен охрана), за 

започване на евакуация и действия по план за действия при пожар. Да се уведомят спешните 

служби на телефон 112. 

 

 На нарушителите на горните правила,както и на изискванията на Наредба Наредба № 81213-647 

/28.10.2014г/. за правилата и нормите за пожарна безопасност при еклоатация на обектите, ще 

бъдат налагани административни санкции. 

 

                                                                                                      

Елена Добрева:……..                                                 

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  

гр. Първомай, община Първомай        

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
 

 


