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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-7  /РД(10)-86 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Редът за обучение и подготовка на персонала в обект ОУ „Св. Св.Кирил и 

Методий” гр.Първомай ул. „Гимназиална“ №, общ.Първомай  

 

   На основание чл.259 (1) от ЗПУО във връзка с чл.5, т.6 и чл.9, ал.2, т.5 от Наредба № 81213-

647 от 28.10.2014 г за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите 

ЗАПОВЯДВАМ 

I.ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ПОДГОТОВКА. 

1.Организирането на противопожарната подготовка и провеждането на инструктажите да 

става от директора Елена Костадинова Добрева, за учениците – от съответните класни 

ръководители, а в неговото отсъствие от заместник-директор. 

2.Противопожарната подготовка да включва: 

-запознаване с пожарната опасност на училището; 

-запознаване с плана за действие при пожар и евакуация; 

-запознаване с местата на противопожарните уреди,видове уреди и работа с тях; 

-извършване на инструктаж; 

-практическо проиграване на плана за действие- евакуационни тренировки. Да уведомява 

писмено РС „ПБЗН” гр.Първомай, десет дни преди провеждането на евакуационната 

тренировка. 

II.Инструктаж. 

1.Инструктажите се провеждат от координиращия дейността по ПБЗН и съответните класни 

ръководители и се отразяват в съответната книга за инструктаж от тях. Същите е необходимо 

добре да познават Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 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 на труд /ДВ бр.102 от 22.12.2009г./ 

2. Отговорникът (координаторът) по ПБ е длъжен да изготви книги за инструктаж 

прошнуроване, номерирани и разграфени съгласно горе цитираната наредба.  

   А) Начален инструктаж. Той включва : 

1) Въпроси от общ характер: 

- установен ред на работните места  

- разясняване на причините за най-често допусканите злополуки и мерките за отстраняването 

им.  

- основните положения за регистриране на трудова злополука и професионални заболявания  

- лични и колективни предпазни средства, значение, начин на употреба и съхранение 

- общи правила за оказване на до лекарска помощ  

- безопасност на движение в района  

- запознаване с аварийните планове, планът и схемите за евакуация  

2) Въпроси свързани със съответните дейности или професия: 

- опасности на работните места 

- използвани знаци и сигнали за безопасност  

mailto:ou_kim_parvomaiy@mail.bg
http://www.oukim-parvomay.com/


2 

 

- пожарна и взривна  опасност на работните места. Противопожарни мерки, които трябва да 

се спазват. Работа с противопожарни уреди и инсталации за гасене и известяване на пожари. 

- транспортиране на хора, материали  

3).Отразяване на инструктажа : 

- отразява се в книгата по  Приложение №1 към чл.11 ал.5 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 

г. за условията и реда на провеждането на периодичен инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . /ДВ 

бр.102 от 22.12.2009г./ 

    Б) Периодичен инструктаж се провежда от Отговорника (координатора) по ПБ, а за 

учениците – от съответните класни ръководители. 

- той се провежда на всеки 3 месеца с цел да се опресни необходимият минимум знания и 

умения по ТБ и ПБЗН. 

- провеждането се удостоверява в книгата по приложение № 1 към чл.11 ал.5 от Наредба РД-

07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда на провеждането на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. /ДВ бр.102 от 22.12.2009г./ 

   В) Извънреден инструктаж се провежда от Директора. 

      1. Той се провежда след : 

- всяка смъртна, тежка, аварийна или трудова злополука, пожар или природно бедствие  

- при констатиране на груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност на труда 

и пожарната безопасност  

- при нареждане на контролен орган 

- при отсъствие на работника над 45 дни  

- провеждането се удостоверява в книгата по Приложение № 1 към чл.11 ал.5 от “Наредба № 

РД-07-2 от  16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд . /ДВ бр.102 от 22.12.2009г. 

       2.Темата се определя по причината за провеждането му.  

   

   Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав. 

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

   Контрол по изпълнение на заповедта се осъществява от директора. 

   При настъпване на изменение Отговорникът (координаторът) по ПБ заместник-директор да 

изготви предложение за актуализация на заповедта. 

 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай       

 

 

 

 

 

 

 


