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ПРАВИЛА 

за осъществяване на пропускателния режим в  

Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново 

за учебната 2021/2022 година 

Приети с решение на Педагогически съвет, Протокол №2 от 30.09.2021 г. 

 

Настоящите правила се изготвят във връзка с обезпечаване на сигурността и 

безопасността на учениците и работещите в Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико 

Търново, опазване на имуществото,  създаване на организация по прилагане на правила за 

действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал и предприемане на 

мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия. 

1. При влизане на външно за училището лице, портиерът на входа го спира и записва в 

специален „Регистър на посетителите“ - трите имена, при кого отива, часа на влизане и 

напускане.        

2. Гражданите се пропускат в сградата на училището след разрешение на лицето, 

което ще бъде посетено. 

3. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които са въоръжени, носят със себе 

си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни животни.   

4. В работните дни се осъществява контрол от всички учители и служители за 

наличието на оставени обемисти предмети, пакети, чанти и вещи, представляващи 

потенциална опасност, както и паркиране на МПС на нерегламентирани места в близост до 

училището. 

 5. При получаване на злонамерен анонимен телефонен  сигнал, да се информира 

незабавно ръководството на училището, РПУ-В. Търново на телефон 062/620151 или на 

телефон 112  

6. При приемане на учебници и пощенски пратки да се извършва контрол от 

приемащите служители за недопускане поставянето на вещи и предмети, представляващи 

потенциална опасност. 

7. При мероприятия на открито в границите на училището, портиера да направи оглед 

на външния район за наличие на съмнителни лица и предмети.  

8. Работникът по поддръжка да държи в добро състояние известителните и 

пожарогасителните средства в работно състояние. 

9. След приключване на работния ден портиерът на входа и чистачите-хигиенисти да 

проверяват щателно помещенията, общите части, да се затварят прозорците, входната врата 

на училището, да следят за наличието на предмети и вещи, представляващи потенциална 

опасност. 

10. За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на 

територията на училището, се пропускат лица по списък, утвърден от училищното 

ръководство. 
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