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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-8 / РД(10)-87 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Организирането на противопожарна безопасност в извън работно време 

(почивни и празнични дни) за обекта ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр.Първомай 

ул. „Гимназиална“ №, общ.Първомай  

    

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

647 от 28.10.2014 г. на МВР и МРРБ  за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите с цел осигуряване на ПБЗН и 

поддържане на противопожарен ред 

З А П О В Я Д В А М 

1. Да се извършат следните мероприятия преди почивни и празнични  дни:  

      А/ Координаторът на дейността по ПБЗН:  

- проверява изключването на ел.захранването съгласно Заповед ПБЗН-4 

- проверява се изправността на отоплителните съоръжения, които ще работят 

през почивните дни и пожаробезопасността състояние на тези, които няма да 

работят 

- забранява се извършването на огневи работи. При необходимост се спазва 

стриктно Заповед ПБЗН-1 

- проверява пожаробезопасността  на всички складови помещения 

- проверява металните каси и съхраняването на ключове  

- проверява заключени ли са  всички неизползваеми помещения  

При извършване на дейност в извън работно време от служители на училището: 

 Същите да спазват обичайните дейности, правила и процедури за които са 

инструктирани и с които са запознати срещу подпис. 

 При извършване на дейност в извънработно време от външни фирми: 

 Управителя на външната фирма минимално три дни предварително да ми 

представи списък на служителите, които ще работят в извънработно време на 

територията на наша сграда. 

 Координаторът по пожарна безопасност заместник-директор, а при отсъствието 

му от директора, да им извърши извънреден инструктаж по долуприложените 

теми, преди влизане на територията на обекта. Да изготви списък с подписите на 

инструктираните и ми докладва в първия работен ден. 

 1.ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ПОДГОТОВКА. 

 1.1.Противопожарната подготовка да включва: 

-запознаване с пожарната опасност в обекта; 

-запознаване с плана за действие при пожар; 
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-запознаване с местата на противопожарните уреди,видове уреди и работата с тях; 

-извършване на инструктаж; 

-практическо проиграване на плана за действие при пожар. 

 2.ИНСТРУКТАЖЪТ: 

  1.Инструктажите да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № РД-07-2 

от 16.12.2009г. 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 и Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. 

  2.Да бъде извънреден. 

  3.Обемът на инструктажа да включва задълженията на персонала по моите 

заповеди, плана за действие и диференцираните задължения за всяко работно 

място по Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. Начини за оказване на първа 

помощ. 

 

Б/ Служителите и работниците, работещи през почивни и празнични  дни:  

- да спазват вътрешно-ведомствените документи, регламентиращи ПБЗН 

- Заповед от Директора, удостоверяваща необходимостта от полагането на 

извънреден труд 

 

   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-

директорът да изготви предложение за актуализация на заповедта. 

 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай       

 

 


