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Елена Добрева – директор  

Заповед №РД(10)-79/30.09.2021 г. 

Инструкция 
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 

   По време на експлоатация в обекта да се спазват следните правила : 
ЗАБРАНЯВАМ : 

1.Използването на сградите и помещенията не по предназначения, в нарушение на нормативно 

установените изисквания за безопасност при пожар. 

2.Заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от 

обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора. 

3.Поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в 

коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата и по други пътища за евакуация в 

обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се 

дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на 

безопасната евакуация. 

4.Свободната дворна площ на обектите да се използва  не по предназначение и в нарушение на 

нормативно установените изисквания за безопасност при пожар. 

5. Да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговско обслужващи дейности 

на разстояние, по-малко  от нормативно изискващото се,  съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

6.Спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, 

материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м преди и след пожарните хидранти и 

подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене. 

7.Използване на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А 

и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес). 
НАРЕЖДАМ : 

8.Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятстван 

достъп до обектите и водоизточниците. 

9. Преди затварянето на отделните участъци от входовете към дворовете, при което се 

затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната 

РСПБЗН. 

10. Порталните врати се оборудват с устройства за ръчно задвижване. 

11.Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите да се поддържа в изправно 

състояние през целия експлоатационен срок на обекта.  

12.Пожарните хидранти да се обозначават в съответствие с Приложение № 6. 

13.Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха 

растителност и други растителни остатъци. 

14.Горимите отпадъци да се събират на определени пожарообезопасени места и да се 

отстраняват по ред, определен със заповедта по чл.9 ал.2 т.9. Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 

г и Наредба № Iз-1971 от 2009г. на МВР и МРРБ. 

Елена Добрева:……..                                                 
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай, община Първомай       
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