
 

 

     ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”   
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тел. 0887 317949;  0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

ЗАПОВЕД 
ПБЗН-10 / РД(10)-89 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Периодичността за почистване на строителни конструкции, на 

технологично и електрическо оборудване, на отоплителни тела и инсталации от 

експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали в обекта ОУ 

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

 

   На основание чл.259 (1) от ЗПУО и чл.9 ал.2. т. 8 от Наредба № 81213-647 от 

28.10.2014 г. 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1.Определям огняр Тенчо Г. Маринов за отговорник при почистване на строителните 

конструкции, технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и 

инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими 

материали. 

2.При периодичното почистване на строителните конструкции същото да се 

извършва от компетентните лицензирани фирми, като отпадните материали се 

извозват на определените за целта сметища. 

3.При периодичното почистване на технологичното оборудване, същото да се 

извършва с негорими обезмаслители, като отпадните материали се извозват на 

определените за целта сметища. 

ЗАБРАНЯВАМ: използването на ЛЗТ и ГТ (лесно запалими и горими течности ) за 

почистване на детайли, машини, външни части, както и почистващите материали да 

се изхвърлят в контейнерите за отпадъци. 

4.Отоплителните тела инсталации, радиатори, калорифери, климатици да се 

почистват от прах и др. горими материали от лицензирани фирми, получили 

разрешение за дейност. 

5.Котелни помещения оборудвани с котли работещи с твърдо, течно и газообразно 

гориво се експлоатират от правоспособни огняри. Отстраняването на неизправности 

по същите се извършва от лицензирани фирми получили разрешение за дейности. 

6.Мебели, горими материали, опаковки, пластмаса и др. се съхраняват в определени 

помещения с ограничен достъп – заключени. Не се допуска съхраняването на същите 

в коридори, стълбищни клетки и евакуационни изходи. 

7.Складовете се почистват ежедневно от отпадни материали, които се изнасят извън 

помещенията на определените за целта места. 

   Контрол за цялостното поддържане на горепосочените дейности възлагам на 

заместник-директор Н. Николов. 

 
Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай          
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