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6. Всички класни ръководители в час на класа и родителска среща запознават учениците 

и родителите с Правилника. 
 

РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЯВАНЕ НА  

УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, УЧАЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И АВТОМОБИЛИ 
 

7. Учители, служители и учащи се в училището се пропускат в сградата след проверка от 

портиера на личните, служебните  и ученическите карти/ученическа книжки, които са 

задължителни за ежедневно носене и показване за легитимиране, както и при спазване 

на общите здравни мерки условията на COVID-19. 

 

8. Влизането в сградата на училището и напускането от всички ученици, педагогически 

и непедагогически персонал се извършва през централния западен и/или южен 

вход/изход. 
 

9. Влизането и излизането на ученици в сградата на училището става по ред, определен 

от директора. 

 

10. Директорът и представители на охранителната фирма могат да влизат в сградата и 

района на училището по всяко време. 
 

11.  В условия на обявена пандемична обстановка:  

- входът за външни лица е забранен. Контактите се осъществяват онлайн. 

 - движението по коридорите се осъществява при спазване на указателните табели. 

- влизането в сградите на ПГСС се осъществява с поставена маска на лицето, след 

дезинфекция на ръцете и спазване на дистанция. 

 

12. 1.Всеки работник или служител в училището има право на свободен достъп до своето 

работно място в рамките на установеното работно време. 

12.2. Всеки работник или служител има право на свободен достъп до училището и 

прилежащите комплекси в извънработно време, в почивни и празнични дни, с 

разрешение на директора или заместник-директорите. 

12.3. С прекратяване на трудовото правоотношение с работника, той придобива статута 

на външно лице и има право на достъп до училището при спазване на установения за 

външни лица пропускателен режим. 
 

13. Външни лица в учебното заведение се допускат в рамките на работното време при 

следния ред: 

 Влизането на външни лица в сградата се извършва само след представяне на 

документ за самоличност. 
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 Външните лица, посещаващи директора, учителите и останалите отговорни 

длъжностни лица по различни поводи се пропускат след известяване от портиера – по 

телефона или лично и се пропускат след разрешение от лицето, което ще бъде посетено. 

 Портиера пропуска външните лица след записване на личните им данни по лична 

карта в "Дневник за посещенията", в който се вписва и името на лицето, което ще се 

посещава и часа. 

 Портиера издава на всеки посетител еднократен пропуск, в който се записва: име 

и фамилия на посетителя; дата, час и минути на влизане и излизане; лицето, което ще 

посещава. 

 При напускане на сградата посетителите връщат на портиера еднократните 

пропуски, на които трябва да има подпис на посетеното лице и времето за напускане. 

 Еднократните пропуски се съхраняват при портиера в рамките на учебната 

година, след което се унищожават с протокол. 

 Униформени и цивилни служители на МВР, ДАНС, Прокуратурата и Следствието 

се допускат след разрешение от директора или упълномощено от него лице, като се 

изисква само легитимирането им, без да се записват. Такива лица се придружават по 

време на посещението си от портиера. 
 

14. Родителите (настойниците) посещават преподавателите в приемните дни за родители 

и учители регламентирани в началото на учебната година, по време на родителски срещи 

и в междучасията (при спешна необходимост).  

Забранено е посещението в класната стая и отклоняването на учители по време на 

час. 

15. За участие в родителски срещи се пропускат родители, настойници, близки и др. по 

списъци, подписани от класните ръководители, след представяне на лична карта.  
 

16. На посетителите се забранява отклоняване на други служебни лица и посещаване на 

кабинети и помещения, извън заявените такива*. След завършване на срещата 

посетилите следва незабавно да напуснат сградата и района на училището. 

* За спазването на тази точка директорът може да разпореди посетителят да бъде 

придружаван. 

 

17. 3а ремонтни дейности или при масови мероприятия, в сградата на училището се 

пропускат само лица по актуален списък, съгласуван и утвърден от директора или 

определено от него лице. 
 

18. След края на работния ден, нощем и в неработни дни порталните врати да бъдат 

затворени. 
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19. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА: 

1. Посещението и присъствието в сградата на ученици, учители и служители в почивни 

и празнични дни. Достъпът става само с разрешение от директора. 

2. Допускането на външни посетители, които не могат да удостоверят самоличността си, 

да обявят лицето, при което отиват и повода на посещението. 

3. Влизането на лица, които са с повишена телесна температура и с грипоподобни 

симптоми като кашлица, затруднено дишане и др. 

4. Влизането в сградата и в района на училището на лица, които:  

- са въоръжени или внасят взривни или силно отровни вещества;  

- са с неадекватно или конфликтно поведение, пияни, дрогирани или с явни психични 

отклонения;  

- внасят упойващи вещества, спиртни напитки или други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните;  

- разпространяват, продават или рекламират литература или артикули с религиозно, 

порнографско или аморално съдържание;  

- проявяват педофилски или вандалски характер;  

- водят или разхождат кучета или други животни;  

- носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни; 

При установяване на такива лица, незабавно да се уведоми ЕЕН 112 и съответното РУ – 

СДВР.  

5. Нарушаване на обществения ред и спокойствие по време на учебните занятия в двора 

на училището. 

6. Оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии, дрехи и 

др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица, за съхраняване при портиера. 

7. Влизането в района (двора) на училището на МПС става само след разрешение от 

директора или чрез издаден служебен пропуск за автомобила, освен специализираните 

автомобили на Спешна медицинска помощ (СМП) и Пожарна безопасност и защита на 

населението (ПБЗН), при изпълнение на служебни задължения.  

8. Влизането на пътни превозни средства в двора на училището, изключение се допуска 

само за колите, които са с цел товаро-разтоварна дейност за времето на изпълняваната 

дейност. Шофьорите, влизащи с коли в двора на училището да опазват живота и здравето 

на преминаващите през двора. 

9. Забранява се паркирането на автомобили в училищните дворове и пред аварийните им 

изходи. 
 

20. Паркиране на МПС на паркинга на училището се разрешава само за служебните 

автомобили. 
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РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ,  

ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА 
 

21. Внасянето в сградата или в района на училището на багажи, товари, техника, 

технически средства и имущества за служебни нужди и ползване става  след разрешение 

на член от ръководството на училището.  
 

22. Изнасянето на материални средства или други имущества от сградата или от района 

на училището става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието 

на същите.  
 

23. При констатиране на нарушения при внасянето или изнасянето на багажи, товари, 

техника и други имущества, в и от сградата или района на училището, веднага се 

докладва на директора, а при необходимост  и на РУ – Чирпан, на телефон  112 и  на 

охранителната фирма „СОТ 161“.  
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Пропускателният режим и вътрешен ред се контролират, организират и ръководят 

от директора на ПГСС, като непосредственото изпълнение се осъществява от портиера, 

с помощта на СОТ-система и 24-часовото видеонаблюдение. 
 

§ 2. С настоящия правилник да се запознаят всички служители, ученици и родители 

срещу подпис. 
 

§ 3. Настоящият правилник за пропускателния режим е приет на Общо събрание с 

протокол № …….. от ………….год. и е утвърден със заповед  № РД……………………… 

на директора на ПГСС гр. Чирпан и е в сила до отменянето му. 
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ЗАПОВЕД № РД 11-322 

от 10.01.2017г., гр. Чирпан 

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във 

връзка с чл. 31, ал.1 т.2 и т.24 от Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, с оглед осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

в училището 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

на всички педагогически специалисти и служители в гимназията 

 

1. Да спазват стриктно правилника и уведомяват незабавно Ръководството при 

нарушаването му. 

2. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с Правилника за 

пропускателния режим в ПГСС срещу подпис. 

3. Портиерите ежедневно да обхождат сградата и при наличие на съмнителен багаж 

да уведомяват заместник-директорите / органите на РУ-Чирпан. 

 

Копие от заповедта да бъде предоставено на охранителната фирма. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

С настоящата заповед да се запознаят всички служители за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

Таня Стоянова  

Директор на ПГСС гр. Чирпан 
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