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ЗАПОВЕД 

 

№ 178/31.03.2016 г. 

 

Относно: Опазване живота и здравето на хората и материалните ценности, 
засилване мерките за сигурност и недопускане на 
нерегламентиран достъп в района на 191 ОУ „Отец Паиси“ - 
Железница 

 

На основание чл. 147 от ППЗНП, правилника за пропускателния режим в 
191 ОУ „Отец Паисий“ приет на ПС с протокол № 5/10.12.2015 г. и във връзка с 
писма с № 9107-67/ 23.03.2016 г. на МОН и с изх. № 9137-297/31.03.2016 г. на 
началника на РИО – София-град, 
 

З А П О В Я Д В А М :  

1. Всички длъжностни лица да осъществяват засилен контрол на 
пропускателния режим в училището, като се повиши вниманието към: 

• проверката на хора и багаж чрез физическа проверка съдържанието 
на багажа; 

• недопускане на посетители в сградите без проверена и потвърдена 
ангажираност, включително изпълнители по договори на ремонтни дейности; 

• неприемане на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети 
и внимателна проверка на същите, както и на приносителите им. 

 

2. Засилване бдителността на охраната и извършване на обход на сградите 
с цел:  

• проверка и обезопасяване на вентилационните шахти, сервизни 
шахти и други такива; 

• откриване на безстопанствен багаж /торби, куфарчета, пакети и др./ 

3. Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на: 

• наличие на багаж, пакети и др. без собственик / придружител/ 

• непознати, безцелно движещи се хора в сградите, проявяващи 
интерес към шахтите, сградите и други обекти в района и близост до 
училището. 

4. Проверка на аварийните изходи на сградите, разчистване на коридорите 



и общите помещения от излишни материали. 

5. Обсъждане вариантите за евакуация /принудително извеждане/ на 
служителите от сградите / според съществуващите изходи и /или алтернативи/ 
състоянието.   

6. Извършване проверка на осветлението, пожароизвестителните и 
пожарогасителните системи, системата за видеонаблюдение и др., изградени в 
сградите. 

7. Извършване инструктаж на всички служители за действие при 
извънредни ситуации, запознаване с планове, разчети и др. 

8. Повишаване бдителността на всички служители относно осигуряване 
на безопасността и сигурността при провеждане на държавните зрелостни 
изпити, външното оценяване, организириране на дейността в училището и 
други организирани мероприятия с масово пребиваване на деца и ученици. 

9. Отварянето и затварянето на училището да се извършва от съответните 
длъжностни лица, като същите обръщат особено внимание за съмнителни вещи 
и предмети, както и за признаци за проникване в сградата на училището. 

10. След приключване на учебните занятия класните ръководители, 
дежурните учители и охраната да проверяват затварянето и заключването на 
всички прозорци. 

11. По време на учебните занятия охраната и непедагогическия 
персонал, а по време на междучасията – и дежурните учители, стриктно да 
следят за реда, дисциплината и сигурността в района на училището. При 
наличието на съмнителни предмети и лица незабавно да се докладва на 
директора, а при необходимост – и на органите на МВР. 

 

Заповедта да бъде качена на сайта на училището от г-жа Елена 
Астаджова. 

Заповедта да бъде сведена до знанието на педагогическия и 
непедагогическия персонал за сведение и изпълнение. 

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 
       Директор на 191 ОУ: 
          (Савина Игнатова) 
           (подпис и печат) 
 


