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ЗАПОВЕД
№ 15/16. 02. 2011 г.

ОТНОСНО: Сформиране на Нещатен щаб (НЩ) за ръководство на действията на
ръководния, техническия персонал и на работниците, при ликвидиране на пожари,
аварии и свързаните с тях опасности във връзка с чл. 11от Наредба I - 209/22. 11. 2004 г.
за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация,
с цел осигуряване на ПАБ и поддържане на строг противопожарен ред в ИК.

НАРЕЖДАМ:
1. Назначавам НЩ в състав:
Председател: Соня Дамянова
Членове:

1. Борис Кунев
2. Тодор Батаклиев
3. Николай Малинов

2. Задължения на щаба:
Да изготви или да участва в изготвянето на планове, инструкции и схеми,
относно действията при пожар, аварии и технически ремонти в обекта. Същите да се
утвърждават от Директора след съгласуване с РСПАБ.
Да организира практическото проиграване на плановете, като се стреми да ги
актуализира.
Да определи необходимия брой противопожарни уреди, място на поставяне,
обозначения и отговорник. За целта се изготвя списък в табличен вид, утвърден от
Директора и предварително съгласуван с РСПАБ. Същият да има следното
разграфяване.
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При пожар или авария да се яви на местопроишествието и:
Да окаже помощ на РПГ (РД), относно опасните фактори, влияещи върху
развитието на пожара (ЛЗТ, ГТ, съдове под налягане, промишлени отрови и др.);
Да действат по “Плана за действие на ръководния и техническия персонал и на
работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии”;
Да следят и да оказват помощ по плана за евакуация.
Да се уведомят в извънработно време от денонощната охрана по
предварително изготвен списък. Същият да съдържа:
- Наименования на щаба;
- Трите имена, длъжността, дом. адрес и телефон;
- Кога се оповестяват;
- Начин на оповестяване.
Членовете на щаба да контролират ръководителите на звена, обучаващи
работниците и служителите за работа с противопожарните уреди и съоръжения
Щабът да сформира противопожарни ядра по работни места
- Ядрата се състоят от групи най-малко по трима души;
- Същите да се инструктират;
- При провеждане на учения от РСПАБ в обекта, те участват в занятията.
Членовете на противопожарните ядра трябва да знаят
- Устойство, начин на действие, местонахождение на ППУ, ВПК, ПХ и да ги
ползват по предназначение;
- Начина на изключване на ел. захранването;
- Мястото на байпасната връзка във водомерната шахта.
Членовете на противопожарните ядра са задължени при пожар
- Да осигурят правилно и бързо протичане на евакуацията;
- Да спрат електрозахранването;
- Да отворят крана на байпасната връзка във водомерната шахта;
- Да отреагират първи при авариини ситуации и началните фази на евентуално
възникнали пожари ако това не застрашава живота и здравето им;
- Да съдействат при евакуацията на имуществото до пристигане на ППА;
- Да оказват помощ директно в пожарогасенето само след разпореждане на РПГ.
За неизпълнение на Заповедта ще бъде наложена административно-наказателна
отговорност на нарушителите.
Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Кунев и преките
ръководители.
При настъпване на изменения да се изготви предложение за актуализация на
заповедта.
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