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УТВЪРЖДАВАМ: 

МАРТИН ГАНЧЕВ 

 

 

П Р А В И Л А  

 

за действие при злонамерени анонимни  

телефонни съобщения 

 

 

І. Общи положения 

 

 Настоящите правила се отнасят за 82. ОУ „Васил Априлов“ и съдържат 

стандартизирани действия при получаване на анонимни телефонни сигнали с 

цел недопускане на паника, хаос и негативни последици за живота и здравето 

на ученици и персонал. Същите се прилагат съгласно характера и условията 

на работа в училището. 

 

 ІІ. Превантивни мерки 

 

1. Подобряване организацията на пропускателен режим и регламентиран 

допуск и контрол на пребиваването на лица в сградата на училището. 

2. Забрана за допуск на МПС в двора на училището с изключение на 

транспортни средства за зареждане с гориво, павилион за закуски и продукти 

по НП „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

3. Осигуряване непрекъснато видеонаблюдение на двора на училището. 

При проблеми да се информира Столичния видео център с телефон: 02/937 

76 05. 

4. След приключване на учебни занятия да се включва системата на СОТ. 

5. При липса на учебни занятия задължително се заключва компютърният 

кабинет. 

6. При обявяване на заплаха евакуацията се извършва съгласно правилата 

и нормите за пожарна безопасност. 

 

ІІІ. Действия при получаване на сигнал за злонамерено анонимно 

обаждане 

 

1. За оказване на съдействие от органите на МВР за извършване на 

проверка и претърсване на помещения, контакти се осъществяват от: 

директор, а при негово отсъствие от главен дежурен за деня или ЗАС, на тел. 

02/862 61 08 – дежурна част 7. Районно Управление. 



2. Заплахата от получено анонимно телефонно обаждане се приема за 

реална. 

3. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с 

подателя на сигнала с цел придобиване на информация за евентуално място, 

време и мотиви, както и характерни особености, които могат да дадат насоки 

за лицето подаващо сигнала. 

4. Своевременно се уведомяват директор и главен дежурен за деня. 

5. Информация се подава до единния европейски номер за приемане на 

спешни повиквания 112 и началника на РУО с информация за състоянието на 

помещенията и прилежащата територия. 

6. При липса на съмнителни предмети след огледа и съгласуване с 

органите на МВР, директорът на училището може да вземе решение за 

продължаване на учебния процес. 

7. При евакуация пребиваващите в училището вземат багажа си, за да 

улеснят последващата проверка от органите на МВР. 

8. Евакуираните ученици и персонал се настаняват в определени 

безопасни места, като се проверява броя на евакуираните лица. 

9. Пробна евакуация се провежда по една на срок с отразяване в протокол 

и време за евакуация. 

10. С настоящите правила да се запознаят всички учители и служители от 

друг персонал срещу подпис. 
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