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1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. 1. Правилата в настоящия правилник регламентират общите изисквания и реда 

за пропускане и престояване на служители, учащи се, граждани, моторни превозни 

средства (МПС), внасянето на обемисти багажи (товари), както и изнасянето на 

материални средства от сградата/района на СУ „Христо Ботев“ с.Ветрино. 

1.2. Правилата са задължителни за всички служители, учащи се и граждани, 

работещи  и посещаващи сградата и района на училището. 

1.3. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от 

дежурен хигиенист на щатна длъжност. 

1.4. Посещенията на служители, учащи се и граждани при директора и 

администрацията  са разрешени в работното време на училището. 

 

2. КОНТРОЛНО – ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ХОРА 
 

2.1. Влизането и излизането на учители, служители, помощно-обслужващ 

персонал, ученици, родители и всички външни лица, включително изпълнители по 

договори за ремонтни дейности се извършва след проверка на документ за 

самоличност, а при съмнение и при физическа проверка съдържанието на багажа. 

2.2. Влизането на външни лица на територията на училището се регламентира 

както следва: 

- външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности, се 

допускат само след проверена и потвърдена ангажираност; 

- посещенията се записват в Регистър на посетителите, в който се отбелязват трите 

имена, данните от документа за самоличност, кого посещава, часа на влизане и 

излизане от училището; 

- посетителите се придружават от дежурния персонал до търсените от тях лица. 

При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска 

в сградата на училището. При необходимост дежурния хигиенист търси 

съдействие на телефон 112. 
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- при учениците и учителите се допускат посетители само по време на междучасие 

(с изключение на учителите, които са свободни по време на час); 

- влизането на ученици от други училища в сградата през учебно време не се 

допуска. 

2.3. Забранява се влизането на външни лица, както и на охранители, учители, 

служители, помощно-обслужващ персонал, ученици и родители, с неадекватно 

поведение или в нетрезво състояние, а също така и внасянето на алкохол и други 

упойващи вещества в училището. 

2.4. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други 

служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението 

лицата следва незабавно да напуснат сградата. 

2.5. Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на 

законоустановеното им работно време. Не се допуска влизане в сградата на 

училището след работно време, през почивните  и празнични дни без 

разрешението и знанието на директора на училището. 

2.6. Забранява се приемането на неадресирани или съмнителни пратки, писма и 

пакети. Същите, както и преносителите им, подлежат на внимателна проверка. 

2.7. Забранява се внасянето на обемисти багажи и пакети на територията на 

училището, както и домашни любимци. 

2.8. Наличието и редовността на документи, вещи, материали, апаратура, инвентар 

и други при изнасяне и внасяне от и в училищната сграда и училищния двор  

подлежат на проверка. 

2.9. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите и други 

външни посетители да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния 

час/самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични условия 

– във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат 

на персонала на училището да изпълнява задълженията си. 

2.10. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, 

кутии), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица за съхранение при 

дежурния хигиенист. 
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2.11.  В условията на епидемия не се допускат външни лица в сградата на 

училището. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда 

(по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на 

защитни маски или шлем. 

 

3. КОНТРОЛНО – ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА 

 

3.1. Влизането на автомобили и други транспортни средства на територията на 

училището се допуска само при предварително информиране ръководството на 

училището. 

3.2. Забранява се влизането и паркирането на автомобили и други транспортни 

средства на територията на училището, с изключение само на тези, осигуряващи 

условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността 

на трети лица, с които училището има договорни отношения. 

3.3. Не се разрешава преминаването на превозни средства през тревните площи, 

както и паркирането върху тях. 

3.4.  Влизането в района на училището на външни МПС става само с разрешение 

от училищното ръководство.  

3.5. Изключение се допуска за: 

- Автомобили на фирмите, доставящи закуска и обяд на учениците, за времето на 

товарене и разтоварване. 

- Автомобилите на община Ветрино, обслужващи звено „Домашен социален 

патронаж“, за времето на товаро-разтоварна дейност. 

- Училищните автобуси при необходимост. 

- Учебните МПС. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОХРАНА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

4.1. В училището има изградена система за видеонаблюдение, монтирана в 

сградата на училището.  

4.2. В регистър „Видеонаблюдение“ се попълват с данни от автоматично 

денонощно видеонаблюдение (видеообраз) за движението на служителите и 

учениците в сградата на училището /коридори, учебни кабинети/. Записите с 

видеообрази се съхраняват на отделен персонален компютър, монтиран в кабинета 

на директора. 

 Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в 

сградата на СУ „Христо Ботев. На входовете на сградата са поставени 

предупредителни табели, че обектът се намира под постоянно видеонаблюдение. 

Данните от този регистър се съхраняват 14 дни. 

4.3. В регистър „Посетители“ се съхранява информация за лица, които са посетили 

училището, като се записват техните имена, дата и час на влизане, при кого е 

посещението, час на напускане на сградата. Данните се съхраняват 1  календарна 

година, след което се предават чрез протокол в учрежденския архив за 

унищожение. 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият правилник е утвърден със Заповед на директора на училището и е в 

сила до отменянето му по реда на неговото издаване. 
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