
 

 

     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-11 / РД(10)-90 от 30.09.2021 г. 

 

Относно: Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци в обекта ОУ 

„Св. Св.Кирил и Методий” гр.Първомай ул. „Гимназиална“ №1, общ.Първомай 

 

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

28.10.2014 г. 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Определям чистач-хигиенистите за сграда начален етап и помощник-

възпитателят за сградата на подготвителна група да извършват поддържането и 

почистването на помещенията в сградата. 

2. Определям шофьорът и огнярят да извършват поддържането и почистването 

на двора пред сградата. 

   При периодичното почистване на отпадъци в чували и други опаковки се 

изнасят извън сградата. Изхвърлят се в контейнера за отпадни материали. Ако 

се налага почистване с горими течности и разтворители, се уведомява 

координатора по ПБ и се вземат специални мерки за безопасност. 

2.Работниците и служителите да следят за контролираното предаване на 

хартиени отпадъци във фирмите за скрап. Не се допуска съхраняване, както и 

временно поставяне за повече от един работен ден на документи и книги в 

общи части на сградата. 

3.Всички служители да изхвърлят текстилни, хартиени и други горими 

отпадъци само в кошчетата за отпадъци. При по-големи количества, отпадъците 

да се изнасят директно в контейнерите до сградата. 

4.Контрол на съхраняването и складирането на текстил, изделия и отпадъци в 

коридори, стълбищни клетки и общи части на различни отдели възлагам на 

координатора на ПБ. 

5.Учебните помещения и складовете се поддържат чисти от горими отпадъци 

като хартийки, плат, пластмаси и други. Почистват се ежедневно, преди края на 

работното време. 

 Контрол за цялостното поддържане на съоръженията и сградата възлагам 

на координатор ПБ заместник-директор. При констатирани нарушения да ми 

докладва незабавно, за вземане на административни мерки. 

 Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за 

сведение и изпълнение. 

 

Елена Добрева:……..                                                 

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

гр. Първомай, община Първомай          
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