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ЗАПОВЕД 

ПБЗН-6 /РД(10)-85 от 30.09.2021 г. 
 

Относно: Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, на 

основание чл.9 ал.2. т. 4 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. в т.ч. 

изключване на електрическото захранване след приключване на работно време 

в обект ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай ул. „Гимназиална“ №1, 

общ.Първомай 
 

   На основание чл.9 ал.2. т. 4 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г.  т.ч. изключване на 

електрическото захранване след приключване на работно време 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Изключването на ел. захранването без денонощни потребители, след 

приключване на работното време в двете сгради и във физкултурния салон в 

сграда прогимназия на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ да се документира в 

дневник съгласно приложение № 3 към чл. 12 ал.1 от Наредба № 81213-647 от 

28.10.2014 г.: 
                                                                                                 Приложение №-3 към чл.12 ал.1 

Дата Час Работно 

място 

Отговорник Подпис 

     

2. За двете сгради и за физкултурния салон в прогимназията се водят различни 

дневници. Дневникът се съхранява в стаята на чистачите в двете сгради. За 

физкултурния салон в прогимназията дневникът се съхранява във 

физкултурния салон. Дневниците не може да бъдат изнасяни от обекта без 

знанието на директора. 
3. Изключването на ел. захранването в сградата на прогимназията се извършва от 

последния, напуснал сградата, в сградата на начален етап –  също. За изключване на ел. 

захранването на физкултурния салон отговаря Велислав Каракиев. 

4. Координаторът по противопожарните въпроси (в негово отсъствие – директор или 

заместващ директора) да следи за правилното и редовно попълване и съхранение на 

дневника.  

5. Контролът за изключване на ел.захранването без денонощните потребители, след 

приключване на работното време в обекта да става от директора, а при негово отсъствие от 

координатора по ПБ. 

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

предложение за актуализация на заповедта. 

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав и на треньорите по бадминтон. 

Запознаването със заповедта възлагам на заместник-директор Николай Николов. 
 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай       
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