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ПРАВИЛА
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I.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА.

Настоящите правила съдържат общи стандартизирани действия при
получаване на «злонамерен анонимен телефонен сигнал, с цел недопускане на
паника и хаос, както и негативни последици за живота и здравето на деца и
персонал.
П. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.
1.Във връзка с изграждането на системно партньорство между
образователните институции, обслужващите ги структури на МВР, местната
власт и частните охранителни фирми за превенция на престъпността и
терористичните заплахи и актове,определям следните превантивни мерки да
залегнат като правила за работа в училището.
2.Оценка на уязвимостта на обекта-изработва се като се основава се на база
установени или получени сигнали и информация за противоправни прояви и
терористични заплахи;енката на уязвимостта на обекта периодично се
актуализира.

3.Обучение и инструктиране на деца, родители и персонал, както и
периодично проиграване на действия при възникване на кризи от различен
характер
4.Информационно обезпечаване за превенция - използване на подходящи
дидактични средства за въздействие върху учащите се в часовете на класа, за
формиране на устойчиви негативни нагласи към анонимни телефонни сигнали,
заплахи и техните извършители; отпечатване и разпространение на брошури и
плакати с национални телефонни номера за спешни повиквания
5.Определяне на родители-отговорници, които при необходимост и
възможност да оказват съдействие за:
- уведомяване на родителите за възникналата заплаха;
- придружаване на децата до домовете им или до определените безопасни
места за временно настаняване до взимането им от родител и/или до
възобновяване на учебния процес.
8. Определяне на служители за оказване на съдействие на органите на
МВР при извършване на проверка и претърсване на помещенията в сградата и
прилежащата му територия.
9. Поддържане на помещенията и прилежаща територия във вид,
гарантиращ максимално елиминиране на възможността за скрито поставяне на
предмети и материали, застрашаващи живота и здравето на деца, родители и
персонал.
III. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО
АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ.
1. Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като
реална.
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 уведомяват отговорника по безопасност и здраве и
ръководителя на образователната институция за сигнала;
4. Длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща територия
извършват/организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или
вещества, като уведомяват отговорника по безопасност и здраве и ръководителя
на образователната институция за резултатите.
5. Когато злонамереното анонимно телефонно обаждане се получи в
гимназията,информацията веднага да бъде доведена до знанието на
Директора,който от своя страна уведомява единния европейски номер
за приемане на спешни повиквания 112 и началника на регионалното управление
на образованието за получения сигнал и информира за състоянието на

помещеният
и
прилежащата територия на обекта с цел локализиране на евентуална
проверка.
6. При липса на установени съмнителни предмети или вещества след
огледа и съгласувано с органите на МВР Директора може да вземе решение за
продължаване на учебния процес и дейността, без да се предприемат мерки за
евакуация и последваща проверка.
7. При откриване на подозрителен предмет или вещество и след
съгласуване с органите на МВР, Директора взема решение за предприемане на
действия по евакуация на ученици, персонал и други пребиваващи в сградата
лица.
8.Евакуацията се извършва, съгласно предварително разработен и
утвърден план, без да се допуска паника и хаос.
9.При евакуация пребиваващите в ФСГ”Атанас Буров”ученици
,учители и обслужващ персонал вземат багажа си, за да улеснят последващата
проверка от органите на МВР и подпомагащите ги длъжностни лица от
гимназията.
10. Проверява се броя на евакуираните лица,за да се установи да не би в
гимназията да са останали ученици,учители или обслужващ персонал.
11. След извършване на проверка на обекта от страна на органите на
МВР / непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща
последващо неутрализиране на опасността/ се подписва констативен протокол,
след което Директора взема решение за възстановяване на учебния процес.

