
 

     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-9 /РД(10)-88 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения, инсталации и 

средства за пожарогасене в 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.7 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 

г.   

ЗАПОВЯДВАМ 

1.Служителят на длъжност огняр Тенчо Маринов Георгиев извършва поддръжката и проверката на 

противопожарните уреди, съоръжения, средства за пожарогасене и съответните им обозначения на 

интервали от приблизително 30 дни. След всяка проверка при констатиране на липси и нередности 

уведомява писмено Директора, с цел отстраняването им.  

   При периодичната проверка на пожарогасители се проверява: 

- да проверява изправността, окомплектоването и обозначаването на ВПК (вътрешни пожарни 

кранове)  СО2, Прахови, Водни или Водопенни пожарогасители и да отговаря лично за състоянието 

на същите. 

-дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място; 

-дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали 

инструкциите за експлоатация са ориентирани навън; 

-дали инструкциите за експлоатация са четливи; 

-дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват; 

-дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или 

положение; 

- осъщественият контрол (извършени периодични проверки на носимите и возимите 

пожарогасители по чл.21 ал.1 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г.  ) се удостоверява в дневник 

(Приложение № 4) и се води за обекти в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5 бр. 

- техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитание на устойчивост на налягане 

на носимите и возими пожарогасители да се извършват от лицензирана фирма получила 

разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл.91е ал.6  от Закона за МВР. 

-да осигури системно и навременно поддържане изправността на противопожарните уреди и 

съоръжения, евакуационно осветление и оповестителни инсталации в границите на своята 

компетентност и съхранява протоколите от проверките им. 

-веднъж годишно да се извършва преглед на пожарогасителите от търговци, получили разрешение 

за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл.91е,ал.6 ЗМВР. 

-в началото на зимния сезон пожарните кранове и пожарогасители, които са застрашени от 

замръзване, да се поставят в отопляеми зони или защитят. 

2.Отговорниците за наличността и съхранението на пожарогасителите, както и за обозначителните 

табели са Отговорниците по места, в чиито помещения се намират и същите осъществяват 

взаимодействие с координатор на дейността по ПБЗН по тези въпроси. 

      Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Отговорника (координатора) по ПБ. 

 При настъпване на изменение Отговорника (координатора) по ПБ да изготви предложение за 

актуализация на заповедта. 
    
Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай          

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


 

 

 

 

 

 

/приложение № 4/ 

 

Д Н Е В Н И  К  
За контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обекта   

№ Вид на 

пожарогасителя 

Помещение 

(съоръжение) в което е 

монтиран 

пожарогасителя  

Заключение за 

изправност  

Изправен/неизправен 

Фамилия и 

подпис на 

лицето 

извършило 

проверката 

Забележка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Забележка :  

 

Пожарогасителите са проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а в 

последствие на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки се проверяват:  
1.Дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта место и има стикер за преминат преглед 

през настоящата година; 

2.Дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп както и дали инструкциите 

за експлоатация са ориентирани навън; 

3.Дали инструкциите за експлоатация са четливи ; 

4.Дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват; 

5.Дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане); 

6.Дали пожарогасителят е видимо повреден корозирал, изтичащ или със запушен струйник; 

7.Дали показанията на манометъра или индикатора, там където има такъв, е в работен обхват или 

положение. 


