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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 

    

Заповед 
ПБЗН-3 /РД(10)-82 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Пожаробезопасно извършване на огневи работи в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

Гр.Първомай ул. „Гимназиална“ №1 Общ.Първомай  

 

   На основание чл.9, ал.2, т.1 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1.Под огневи работи се разбира извършването на дейности, свързани със заваряване, 

запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни съоръжения, 

течни горива и топене на битум и смоли с употреба на твърдо, течно и газообразно такова.  

1.1.За Ръководител на огневи работи определям Тенчо Маринов Георгиев на длъжност огняр. 

2.Постоянно място за извършване на огневи работи в обекта е дворът на прогимназията. 

Огневи работи се извършват на разстояние не по малко от 5м. от горими материали и / или 20 

м. от лесно запалими течности и газове, и същото е оборудвано с необходимите 

противопожарни уреди. 

3.На всички временни места( места, в които се извършват огневи работи извън определените 

постоянни места) при необходимост огневите работи да се извършват след наличие на АКТ / 

приложение № 9 чл.68 ал.1 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. като същият е 

регистриран в дневник / приложение № 10 към чл.68 ал.2 / от същата наредба и са осигурени 

подръчни противопожарни уреди съгласно Наредба Iз-1971  Приложение 2 към чл.3 ал.2 т.35 . 

3.1.Акт за огнева работа да се издава от Директора (ръководителят) или лицето, определено 

със заповедта по чл.9, ал.2, т.1 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. 

3.2.Преди започване на огнева работа участниците да се инструктират от ръководителя по 

въпроси свързани с пожаробезопасното извършване на ремонта. На мястото на огневата 

работа да се подсигурят пожарогасителни уреди и съоръжения предписани в акта. 

3.3.След приключване на работата да се осигури лице, което да наблюдава мястото в 

продължение на 3 ч. 

Дневник 
За регистриране на огневи работи 

№ 

по 

ред  

Място на 

огневите работи  

/цех, апарат, 

вместимост, 

инсталация и 

др./ 

Дата и час на 

огневите работи  

От______ч. 

До ______ч. 

На _________ 

_____________г. 

Издал акта за 

извършване на 

огневите работи  

(подпис) 

Ръководител 

на огневите 

работи  

(подпис) 

Регистрирал 

акта (ранг, 

фамилия, 

подпис, 

длъжностно 

лице, 

извършващо 

дейността по 

ПБЗН) 
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   Актът се издава от Директора  или от определеното за това лице, което е заместник-

директор. Издаващият разрешително определя ръководителя на заваръчните работи с ниво 

непосредствено под него или отговорника на работната група ако ремонтът се извършва от 

външна организация.  

Директорът на огневите работи може да бъде Директорът на обекта или лице, назначено на 

длъжността главен механик, началник на ремонтна работилница, технолог и други лица, 

притежаващи техническо образование.  

3.Разрешителното важи за срок от 3 дни при неизменение на условията и характера на 

работата. При наличие на условия за образуване на взривоопасни концентрации от пари или 

газове лицето, издаващо акта, организира вземането на проба за анализ на среда на всеки 2 

часа, резултатите от която се отразяват в протокол за определяне на взривната опасност 

/приложение № 11 чл.70 ал.3 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. При извършване на 

огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващия акта уведомява РС ПБЗН и 

може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил.  

Копие от акта и протокола да се съхранява минимум 3 дни от приключване на огневите работи 

при лицето, координиращо дейността по осигуряване на ПБЗН в обекта . 

4.При извършване на ремонтни дейности, преустройства, реконструкции и модернизация и 

други, свързани с огневи работи, собственикът или Директора на обекта утвърждава план за 

осигуряване на ПБЗН, който включва:  

- Мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряването на ПБЗН при 

извършване на отделните дейности 

- Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрола при извършване на 

отделните дейности  

- Мероприятия след ремонта за осигуряване на ПБЗН 

5. Извършителят на огневите работи трябва: 

 - да притежават документ за съответната квалификация  

6.Организация за извършване на огневите работи в извън работно  време, почивни дни и при 

лоши атмосферни условия да се създаде при стриктно спазване изискванията на Заповед 

ПБЗН-6. В тези случаи се уведомява предварително РС ПБЗН за началото и края от Директора 

им. 

7.Огневите работи могат да започнат, след като Директорът и лицето, координиращо 

дейността по ПБЗН са упражнили контрол по изпълнение на предвидените мерки за 

осигуряване на пожарна безопасност.  

8.Преди всяко извършване на огневи работи на всички ангажирани лица се провежда 

извънреден инструктаж в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и 

реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . /ДВ бр.102 от 

22.12.2009г./ 

9.Отстраняването на аварии, свързани с неотложни огневи работи, се допуска до издаването на 

акта, след вземането на  необходимите  мерки за пожарна безопасност и при прекия контрол от 

Директора и определеното със заповедта лице. 

10.След приключване на огневите работи на мястото да се осигури дежурство от 3 до 5 часа от 

лице, определено от издаващия акта. 

11.Забранявам извършването на огневи работи в случаите : 

- преди да са изпълнени всички мероприятия от разрешителното 

- върху прясно боядисани конструкции 

- когато в процеса на работа е възможно образуването на взривоопасна концентрация 

- когато работните дрехи на заварчиците са изцапани с ЛТЗ и ГТ 

- когато са в близост до ЛТЗ и ГТ и силно запалителни материали  

- когато заварчиците са неправоспособни  

- при опасност от съприкосновение с проводник под напрежение  

- на апарати и комуникации пълни с ЛТЗ, ГТ и газове под налягане  
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- без да са осигурени противопожарни уреди и съоръжение 

   Заповедта да се доведе до знанието на личния състав . 

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на длъжностното лице, което издава акта за 

извършване на огневи работи на временни места. 

   При настъпване на изменение лицето, упражняващо контрол по изпълнението на заповедта и 

длъжно да уведоми Директора, с цел актуализация на заповедта .  

 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай       


