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 УТВЪРЖДАВАМ : ………………. 

/ ДИРЕКТОР 

 /Ганчо Грозев / 
 

 

П  Р  А  В  И  Л  А 

За 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕН АНОНИМЕН 

ТЕЛЕФОНЕН СИГНАЛ В СУ” СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ „ 

ГР.СТРЕЛЧА ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

 

 

☛ ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА : 

 

 

Определяне на общи стандартизирани  действия в училището 
при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал, с цел 

недопускане на паника и хаос,както и негативни последици за живота и 

здравето на учениците и персонала в училището. 

☛ II.ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ : 

1.Системно партньорство между училището, ОбПУ на МВР и ОбА 

гр.Стрелча за превенция на престъпността и терористичните заплахи и 

актове. 

2.Провеждане на периодични партньорски срещи,в рамките на 

които се прави оценка и се установява потребността от повишаване 

сигурността на училищните сгради,включваща: 

 2.1 Установяване на предпоставки за извършване на 

престъпления,нарушения на обществения ред или терористичен акт,в т.ч. 

пропуски в мерките за гарантирани сигурността и защита на 

имущество,живота и здравето на децата и персонала в училището. 

2.2 Разработване на общи мероприятия за : 
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  ► Взаимодействие и обмен на информация с Общински 

полицейски участък на МВР – гр.Стрелча за  уязвимостта на обектите в 

училището. 

 ► Обучение и инструктиране на ученици,родители и 

персонал,както и периодично проиграване на действия и  на евакуация/по 

един път на срок/при възникване на кризи от различен характер 

►Използване на подходящи дидактически средства за въздействие 

върху учащите се в часовете на класа,съобразена с възрастта, за 

формиране на устойчиви негативни нагласи към анонимни телефонни 

сигнали,заплахи и техните нарушители 

►Провеждане на беседи и други атрактивни действия,акцентиращи 

върху съвети към ученици,родители и персонал за засилване на тяхната 

бдителност за личната им безопасност 

3.Осигуряване на надеждна охрана и пропускателен режим за 

регламентиран допуск и контрол на пребиваването на лица,превозни 

средства и багажи в сградите на училището и неговата прилежаща 

територия. 

 4.Изграждане на система за видео наблюдение. 

5.Определяне на отговорник по безопасност и здраве и 

отговорници за определени зони в училището със задължение за 

извършване на проверка за съмнителни ,вещи,багажи,лица и превозни 

средства,както и своевременното уведомяване на компетентните органи 

на МВР за този факт. 

6.Регламентиране на достъпа до помещенията и сградите в 

училището и своевременното им заключване след тяхното използване. 

7.Регламентиране и организиране на начина на обявяване на 

заплаха. 

8.Регламентиране и организиране на действията за 

безпрепятствена евакуация на застрашените помещения или сгради 

съгласно правилата и нормите за пожарна безопасност 

9.Определяне на служители за оказване на съдействие на 

органите на МВР при извършване на проверка и претърсване на 

помещенията в сградите на училището 

10. Изработване на инструкции базирани на настоящите 

правила,които да са налични в близост до всеки телефон на училището,на 

който е възможно да се получи злонамерен анонимен телефонен сигнал. 

11.Поддържане на помещенията прилежащи на територията на 

училището във вид,гарантиращ максимално елиминиране на 

възможността за скрито поставяне на предмети и 

материали,застрашаващи живота и здравето на ученици,родители и 

персонал. 
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☛☛  III. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА 

СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО 

ОБАЖДАНЕ : 

1.  Заплахата от полученото телефонно обаждане се 

приема като реално. 

 

2. При възможност се провежда максимално 

продължителен разговор с подателя на сигнала с 

цел придобиване на конкретна информация за 

евентуалното място,време и мотиви за 

осъществяване на заплахата,както и за характерни 

особености,които могат да дадат насоки за 

лицето,подаващо сигнала. 

 

3. Своевременно се уведомява отговорника по 

безопасност и здраве в училището / медицинската 

сестра/ и директора на училището. 

 

   4.        Длъжностните лица в съответните помещения в 

учебните сгради на училището и прилежащата му 

територия извършват/организират бърз оглед за наличие на 

съмнителни предмети или вещество,като уведомяват 

отговорника по безопасност и здраве и директора на 

училището за резултатите. 

5 !!!!  Когато злонамереното анонимно телефонно 

обаждане е получени в училището,директорът 

уведомява единния европейски номер за приемане на 

спешни повиквания 112 и началника на РИО за 

получения сигнал и информира за със и последваща 

проверка.!!!! 

 

  6.       При липса на установени съмнителни предмети 

след     огледа съгласувано с органите на МВР директорът 
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на училището може да вземе решение за продължение на 

учебния процес,без да се приемат мерки за евакуация 

 

7.  При откриване на подозрителен предмен или вещество 

и след съгласуване с органите на МВР,директорът на 

училището предприема мерки за евакуация на 

ученици,персоналб и други пребиваващи лица в сградите 

на училището. 

 

8.  Евакуацията се извършва,съглбасно предварителен    

разработен и утвърден план,без да се допуска паника и 

хаос 

 

9.     Набелязват се мерки за локализиране на зони с 

открити подозрителни предмети или вещества и 

недопускане на контакт с тях. 
 

10. При евакуация пребиваващите взимат багажа си,за да 

улеснят последващата проверка на органите на МВР и 

подпомагащите ги длъжностни лица от училището 
 

11.  Приоритетно се евакуират лицата,които с  близост 

до подозрителния предмет,както и най-малките ,ученици 
 

12.   При евакуация се вземат мерки за недопускане на 

лица в застрашения обект освен органите на МВР и 

подпомагащите ги длъжностни лица в училището 

 

13.  Евакуираните ученици и персонал се настаняват в 

определени безопасни места 

 

14.  Проверява се броя на евакуираните лица 

 

15.  Органите на МВР оказват съдействие при 

евакуацията и подпомагат за бързото настаняване на 

евакуираните в определените безопасни места за временно 

настаняване. 
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16. Извършва се последваща проверка и претърсване от 

органите на МВР с помощта на определени длъжностни 

лица от директора на училището 

 

17. След извършване на проверката от страна на МВР 

непотвърждаваща достоверността на сигнала или 

преполагаща последващо неутрализиране на опасността се 

подписва констативен протокол,след което директорът на 

училището взема решение за възстановяване на учебния 

процес. 

18.!!!!        Когато сигналът за злонамерено анонимно 

телефонно обаждане е получен чрез европейски 

номер за приемане на спешни повиквания 112 

,органите на МВР уведомяват ръководителя на 

образователната институция,който предприема 

своевременното изпълнение на по-горе разписаните 

действия. 

 

 

 

Изготвил : 

Зам.директор АСД  

  /А.Божков / 
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