
 
 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: /п /                                                        СЪГЛАСУВАЛ: /п / 
ИРИНА ЧОЛАКОВА                                                                      

Директор на  ОУ „Димитър Талев”                               Управител на 
                                                                                            ”КОБРА СОТ” ООД 
                                                                                        
 

 

П Р А В И Л Н И К 

За пропускателния режим в ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив 
 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда, за 

пропускане и престояване на ученици, преподаватели, административно-помощен 

персонал, граждани, МПС, внасянето на обемисти багажи /товари/, както и изнасянето 

на материални средства в/ и от сградата на ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив. 

Чл. 2. Правилникът е задължителен за всички служители, учащи се и граждани, 

работещи и посещаващи сградата и района на ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив. 

Чл. 3. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от 

охранителния състав на охранителна фирма „КОБРА СОТ” ООД съгласно сключен 

договор. 

Чл. 4. Препис от Правилника и извадка от чл. 30 ал.1, т1, букви „а” и „б” от ЗЧОД се 

поставят на информационно табло на входа на сградата. 

Чл. 5. Посещения от служители, учащи се и граждани до Директора на училището са 

разрешени по утвърден график. 

 

II. ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА ПРИ ПАНДЕМИЯ ИЛИ 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

Чл. 6. Достъпът на външни лица в сградата на училището се ограничава максимално. 

Чл. 7. Родители не се допускат в сградата на училището при водене и вземане на 

учениците. 

Чл. 8. Изпращането на учениците е допустимо до стълбището пред всеки вход, без да 

се влиза във фоайето. 

Чл. 9. Изчакването на учениците  става в двора на училището в зоната на класа/ 



групата, без да се образуват струпвания, при спазване на безопасна дистанция, като 

спазват добрия тон на поведение, не пречат на персонала на училището да изпълнява 

задълженията си, не газят в зелените площи и опазват имуществото в двора. 

Чл. 10. Родителите се явяват навреме за вземане на детето им при спазване на графика 

за дневно разписание. 

Чл. 11. Вратите за достъп в двора се заключват, съответно отключват съгласно 

утвърдения график, приложение към Пропускателния режим на училището и 

публикуван на сайта на училището.  

Чл. 12. Контакти с външни лица се осъществяват чрез електронни източници като сайт 

на училището, електронен дневник, електронна поща на училището, фейсбук страница, 

български пощи, Система за сигурно електронно връчване, телефони, обявени на сайта 

на училището. 

Чл. 13. При изключителни обстоятелства, налагащи осигуряване на физически достъп в 

сградата, външните лица задължително го уговарят предварително, а при особени 

случаи на спешност  служителят, осъществяващ физическа охрана на входа, 

задължително уведомява длъжностните лица по телефона, преди да ги допусне след 

регистрация в книгата за посетители и при спазване на противоепидемичните мерки. 

 

Чл. 14. Не се допускат външни лица с видими грипоподобни симптоми и без лични 

предпазни средства (маски или шлемове). Преди да влязат задължително извършват 

дезинфекция на ръцете и спазват дистанция 1.5 - 2 м, както е указано на  

предупредителните стикери, залепени по пода. 

Чл. 15. В условия на пандемия или извънредно положение учениците ползват 

вход/изход съгласно направено разпределение по кабинети,  с което са предварително 

запознати от учителите. Родителите се запознават с разпределението на вход/изход на 

проведените срещи с тях . 

ІІI. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, 

ГРАЖДАНИ И МПС ПРИ ОБИЧАЙНИ ОБСОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 16. За началото на учебния ден учениците се пропускат в сградата на ОУ”Димитър 

Талев” гр. Пловдив, като ползват централния вход/изход откъм ул. „Кузман Шапкарев 

и другите два откъм двора. Преди започване на учебния ден учащите влизат в района 

на училището като ползват всички входове. 



Чл. 17. След приключване на учебните занятия, учениците напускат сградата като 

ползват централния вход/изход към ул. „Кузман Шапкарев“, входа/изхода към стола и 

порталната врата, предназначена за МПС, съгласно Приложение № 1. 

Чл. 18. Учащите не напускат сградата на училището по време на учебния процес. 

Ученици от прогимназиален етап могат да напускат сградата само през голямото 

междучасие, при представена декларация от родител като ползват единствено 

централния вход/изход към ул. „Кузман Шапкарев“. 

Чл. 19. Родители и други външни лица се пропускат в сградата и двора, само през 

централния вход/изход откъм ул. „Кузман Шапкарев“ и порталната врата 

предназначена за МПС, съгласно графика отразен в Приложение №1 

Чл. 20. Пропускането на длъжностни лица от държавни институции, министерства, 

ведомства и др., става чрез легитимация на посетителя със служебна карта и след 

вписване в „Дневник за посещенията” 

Чл. 21. Гражданите, посещаващи директора или останалите длъжностни лица по 

различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и 

след представяне на документ за самоличност. В специален „Дневник за посещения“ 

дежурният охранител записва след сверяване с документ за самоличност трите имена 

на лицето, датата и годината на раждане, часа на влизане и при кого отива. На 

посетителя се дава временен пропуск, който се носи от него през цялото време на 

престоя му в сградата. След напускане на сградата пропускът се връща на дежурния 

охранител.  

Чл. 22. При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се 

допуска в сградата на училището. При необходимост охранителят търси съдействие на 

телефон 112. 

Чл. 23. Посещенията при  директора се допускат при спазване на утвърден график за 

посещения /Приложение № 2/. За срещи, извън уговорените предварително, 

охранителят известява директора по телефона и взема разрешение за допускане на 

гражданите.  

Чл. 24. Администрацията се посещава от 8:00 ч. до 16:30 ч., при изключение на времето 

от 12:30 ч. до 13:30 ч. 

Чл. 25. Родителите /настойниците/ могат да посещават преподавателите съобразно 

графика за провеждане на педагогическа консултация в регламентирания час за 

консултиране, както и по време на регламентираните срещи с родители. Посещения 

извън изброените се планират и заявяват от учителя при дежурния охранител след 

предварителна уговорка и във време удобно за двете страни.  



Чл. 26. 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. 

Чл. 27. Не се разрешава прекъсване на учебните часове от посетители и родители. 

Чл. 28. Забранено е на родителите да придружават учениците до класните  стаи при 

воденето им за началото на учебни занятия и при всякакви други поводи. По 

изключение се допускат родители, съпровождащи деца учащи се в комбинирана и 

индивидуална форма на обучение и на ученици с установен здравословен проблем. 

Чл. 29. На родителите се разрешава да изчакват завършването на учебния ден в двора 

на училището, а при лоши метеорологични условия – във фоайето на първия етаж, като 

спазват добрия тон на поведение, не пречат на персонала на училището да изпълнява 

задълженията си, не газят в зелените площи и опазват имуществото в двора. 

Чл. 30. Не се разрешава влизането в сградата и на двора на училището на лица, които: 

1. са въоръжени; 

2. са с неадекватно поведение - пияни, под въздействие на упойващи вещества  и с 

явни психични отклонения; 

3. внасят оръжие и взривни вещества; 

4. внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на учениците и всички други присъстващи в 

сградата; 

5. разпространяват /продават/ и рекламират литература и артикули с религиозно, 

политическо и порнографско съдържание; 

6. проявяват педофилски и вандалски характер; 

7. водят и разхождат кучета и други животни; 

8. носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. 

Чл. 31. За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на 

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

ръководство. 

Чл. 32. Не се разрешава оставянето на багаж - чанти, куфари, сакове, торби, кашони, 

пакети и друга кореспонденция, апаратура и други от външни лица за съхраняване при 

дежурния охранител. 

Чл. 33. Влизането в района на училището на външни МПС става само с писмено 

разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от 

директора на училището, или с личното присъствие на директор, заместник-директор 

или представител на администрацията. 



Чл. 34. При влизане и излизане в/от сградата на ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив 

задължително се проверяват документите на водачите на МПС и съответствието на 

превозните товари с данните за тях в съпроводителните документи от дежурния 

охранител. 

Чл. 35. Не се разрешава на посетителите да преминават през тревните площи, както и 

да паркират превозни средства върху тях. 

Чл. 36. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в двора на училището. 

Чл. 37. Охранителите охраняват училището и двора от 7:00 ч. до 19:00 часа. 

Чл. 38. След 19:00 часа достъпа на външни лица до сградата и територията на 

училището е строго забранен, освен в случай на разрешение от ръководството на 

училището. 
 

 

ІV. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА 

 

Чл. 39. Внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и 

имущества за служебни нужди в сградата на ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив и 

района става след разрешение от ръководството на училището. 

Чл. 40. Получаването на пратки, писма и пакети се извършва лично от 

охранителите.Същите извършват проверка на доставката и я предават на адресата. 

Неадресирани или съмнителни пратки не се приемат. 

Чл. 41. При констатиране на нарушения при внасянето на багажи, товари, техника, 

технически средства и имущества в/от сградата и района на ОУ ”Димитър Талев” се 

докладва на директора, а при необходимост се звъни на тел. 112 и на „КОБРА СОТ ” 

ООД 

 

 ІV. САНКЦИИ 

 

Чл. 42. Неизпълнение на наредбите на настоящия правилник се санкционира по 

предвидения от закона ред. 

Чл. 43. Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията 

на училището се налагат от общинската полиция и КАТ. 

Настоящият правилник е утвърден със Заповед № РД-10-1/15.09.2022 г. на  директора 

на училището и е в сила до отменянето му по реда на неговото издаване. 

 

Изготвил: /п / 

Запрянка Жиговечка, заместник-директор АСД 



   

 
                                                                               

                                                                                       

                                                                                         УТВЪРЖДАВАМ:  /п / 

                                                                                         ИРИНА ЧОЛАКОВА                                                                    
                                                                                         Директор на  ОУ „Димитър Талев” 

  

                                 

 

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ 

 ПРЕЗ ВХОДОВЕТЕ  КЪМ ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

ВХОД/ИЗХОД  
 

ЧАС НА ОТКЛЮЧВАНЕ 

ЧАС НА 
ЗАКЛЮЧВАНЕ 

ОТГОВОРЕН 
СЛУЖИТЕЛ 

 

В и С 

 

7:30 часа 

 

8:15 часа 

1. Светла Гулева 

2. Катя Боцева 

 

 

В и С 

 

17:00 часа  

 

18:15 часа 
1. Светла Гулева 

2. Катя Боцева 

 

 

 Достъпът в сградата става след регистриране на посетителите при охранителя 

съгласно изискванията на Пропускателния режим. 

 Достъпът в двора на училището след 18:15 часа за външни лица е забранен. 

 Ограниченият достъп в двора на училището е съобразен с указанията на 

министъра на образованието и науката в Писмо № 9105-86/ 17.03.2016 г. за 

създаване на рестриктивен пропускателен режим в училищата, както и 

осигуряване на контролиран достъп на лица в училищния двор в учебно време. 

Пропускателният режим е превантивна мярка за опазване живота и здравето на 

учениците поради зачестилото агресивно поведение на лица, свободно влизащи 

в училищните дворове и сгради. 

 Графикът да се сведе до знанието на родители и други заинтересовани граждани 

чрез публикуване на сайта на училището, раздел „контакти“, както и на среща с 

родителите в началото на учебната година. 

 Настоящият график е Приложение № 1 неразделна част от Пропускателния 

режим на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив, утвърден със Заповед № РД-10-1/ 

15.09.2022 г. 



   

 
                                                                               

                                                                                       

                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ: /п / 

                                                                                          ИРИНА ЧОЛАКОВА                                                                    
                                                                                         Директор на  ОУ „Димитър Талев” 

 

  

                                 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА 

 

 

 

 

 Директорът на ОУ „Димитър Талев“ приема родители на ученици от училището 

и други граждани всеки работен ден след предварително заявена и потвърдена 

среща на тел. 032/ 692 034 с цел по-добра организация и предвиждане на 

времеви интервал за ефективна комуникация. 

 Достъпът в сградата става след регистриране на посетителите при охранителя 

съгласно изискванията на Пропускателния режим. 

 Графикът да се сведе до знанието на родители и други заинтересовани граждани 

чрез публикуване на сайта на училището, раздел „контакти“, както и на среща с 

родителите в началото на учебната година. 

 

 

Настоящият график е Приложение № 2, неразделна част от Пропускателния 

режим на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив, утвърден със Заповед № РД-10-1/ 

15.09.2022 г. 

 

 


