
 

 

     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 

    

 

Заповед 
ПБЗН-1 /РД(10)-80 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Възлагане функции на длъжностно лице, координиращо дейността по 

осигуряване на пожарната безопасност при експлоатация на обектите: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Гр.Първомай ул. „Гимназиална“ №1 

Общ.Първомай  

 

На основание на чл.6 ал.1 т.3  от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г на МВР и 

МРРБ за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 
 

ЗАПОВЯДВАМ 

 

1.Заместник-директор Николай Георгиев Николов ще координира дейността по 

осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението  /ПБЗН/ и ще 

поддържа връзка с РС ПБЗН. Накратко ще бъде наричан Отговорник 

(координатор) по ПБ.  

2. Отговорникът (координаторът) по ПБ е длъжен : 

2.1. Да състави, съхранява и актуализира досие, съдържащо документите по 

пожарна безопасност, съгласно № 81213-647 от 28.10.2014г. изм. и доп. ДВ 

75/28.08.2013г.  

2.2.да се осигури следната литература:  

 Наредба  № 81213-647 от 28.10.2014 г за правилата и нормите за пожарна  

безопасност при експлоатация на обектите. /ДВ, брой 81 / 18.10.2011г./ 

 Наредба  № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа /Обн. в Д.В. бр.3/ 13.01.2009г. / 

 Наредба  № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . /ДВ, брой 102 / 

22.12.2009 г./ 

2.3. активно да съдейства при изготвяне на Заповеди касаещи организацията на 

ПБЗН в обекта.  

2.4. да съгласува с РС ПБЗН изготвените вътрешно ведомствени документи по 

ПБЗН и предава за утвърждаване от Директора.  

2.5. да провежда разяснителна работа сред колектива по въпросите на ПБЗН, а в 

инструктажите по Наредба  № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
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на труд  /ДВ, брой 102 / 22.12.2009 г./  да се включват периодично въпроси от 

документите осигуряващи ПБЗН /заповеди, инструктажи, планове и др./ 

2.6. да осигури необходимите знаци и табели по Наредба  № РД-07/8 от 

20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или 

здраве при работа /Обн. в Д.В. бр.3/ 13.01.2009г. / табла за евакуационните 

планове и тяхното поставяне на определените за целта места, съгласуване с РС 

ПБЗН.  

2.7. да извършва проверка не по-малко от два пъти годишно, с цел контрол 

относно спазването на документите осигуряващи ПБЗН. 

2.8. да следи за обучението на личния състав с противопожарните уреди.  

2.9.Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на заповедите ми за: 

 - реда за извършване на огневи работи; 

 - определяща забранени места за ползване на открит огън; 

 - изключване на електрическото захранване след приключване на работното 

време в определении помещения; 

 - други, касаещи пожарната безопасност. 

2.10.Да оказва съдействие на служителите на училището при изпълнение на 

мероприятия, свързани с пожарната безопасност. 

2.11.Да подготвя и участва в евакуационни тренировки. Да уведомява писмено РС 

“ПБЗН” Първомай, десет дни преди провеждането на евакуационната тренировка 

3. Отговорникът (координаторът) по ПБ няма право да отменя мероприятия и 

срокове включени в «Разпорежданията»  на РС ПБЗН.  

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав. 

   Изпълнението на заповедта възлагам на Отговорника (координатора) по ПБ. 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще се извършва от директора на 

училището. 

   При настъпване на изменение, Отговорникът (координаторът) по ПБ да изготви 

предложение за актуализация на заповедта. 

 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай        


