
 

 

     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-4 /РД(10)-83 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения   

 

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

пожарна безопасност при експлоатация на обектите ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Първомай ул. „Гимназиална“ № 1, бщ. Първомай  

З А П О В Я Д В А М:  

I.Определям следните места и видове отоплителни и нагревателни уреди със съответните 

отговорници, както следва в таблица 1. 

1.Отоплението на всички учебни и складови помещения да се извършва с радиатори на парно 

отопление с газ. По изключение – с климатик и с електрически печки. За тяхната поддръжка да 

се грижи квалифициран по електробезопасност работник. 

2. Отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди са длъжни; 

-да поставят уреда съгласно противопожарните изисквания, на разстояние не по-малко от 0.8 м 

от горими предмети; 

-да съобразят мощността на електроуредите със съответното сечение на ел.инсталацията; 

-да ползват само технически изправни уреди, съотвестващи на ЕN и CE.; 

3.Координаторът по пожарна безопасност да упражнява контрол върху експлоатацията на 

отоплителните и нагревателни уреди. 

4.ЗАБРАНЯВАМ: 

- оставяне без визуален контрол на работещи нагревателни уреди; 

- сушене на горими материали върху нагрети повърхности; 

- използване на уреди без негорима подложка или въздушна междина по БДС / EN. 

-използване на уреди без консултация от ел.специалист по отношение сечението на 

инсталацията, захранването и консумацията на уреда; 

- внасянето на самоделни и технически неизправни уреди на територията на обекта; 

- използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чиито под е разположен по-ниско от 

нивото на околния терен. 

5.Отоплителни електронагревателни и други електрически уреди да се ползват съгласно 

издадената за съответната година заповед от мен. 

6.При приключване на отоплителния сезон електротехник да събира ел. отоплителни уреди и ги 

съхранява в склад.                                                                                                          Таблица 1 

№ Място на уреда 

помещение 

Вид на уреда Отг.Фамилия 

и длъжност 

Подпис Време за 

ползване 

1 2 3 4 5 6 

1 Котелно помещение в 

сграда начален етап 

Парен котел и 

газова парна 

инсталация  

Огняр Тенчо 

Георгиев 

 Отоплителен 

сезон 

2 Котелно помещение в 

сграда прогимназиален 

етап 

Парен котел и 

газова парна 

инсталация  

Огняр Тенчо 

Георгиев 

 Отоплителен 

сезон 

3 Дирекция в начален етап Климатик 

 

Директор Е. 

Добрева  

 Отоплителен 

сезон и лято 

4 Спалня на децата в ПГ – 

само при липса на парно 

Ел. печка 

конвектор 

Елена 

Цветкова 

 При 

температура 

по-малко от 
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180С – през 

учебно време, 

само при 

липса на 

парно 

5 Занималня на децата в 

ПГ – само при липса на 

парно 

Ел. печка 

конвектор 

Елена 

Цветкова 

 При 

температура 

по-малко от 

180С – през 

учебно време, 

само при 

липса на 

парно 

6 Физкултурен салон в 

прогимназията 

Ел. печка - 

калорифер 

В. Каракиев  Отоплителен 

сезон 

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и 

изпълнение.               

 

 Директор: 

 Елена Добрева     


