КОНЦЕПЦИЯ!
НАРЕДБА
ЗА СИГУРНОСТ НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
I.
•
•
•
II.

ЦЕЛИ НА НАРЕДБАТА
Да се гарантира сигурността и неприкосновеността на учениците, учителите и
материалната база в училищата и детските градини
Да се въведат единни стандарти и минимални изисквания за сигурност и охрана в
училищата и детските градини
Да се уреди организацията и контролът по сигурността на училищата и детските градини
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБАТА

•
•
•

Съвместен нормативен акт на МВР и Министерство на образованието
Нормативен акт на Министерски съвет – Постановление на МС
Нормативен акт на всяка община в РБългария – Общинска наредба

III.

СЪЗДАВАНЕ НА ОТДЕЛ "УЧИЛИЩНА СИГУРНОСТ“ (КЪМ ВСЯКА ОБЩИНА ИЛИ
РЕГИОНАЛНИ ЗВЕНА КЪМ МОН)
Основни задачи на отдел "Училищна сигурност" :
Извършва първоначален анализ на риска на всяко училище и детска градина на
територията на съответната община/населено място
Изготвя план за охрана на всяко училище и ЦДГ, в който се предлагат мерки за сигурност и
охрана, съобразно вида на идентифицираните рискове и заплахи,
Извърша ежегодни одити по сигурността на училищата и ЦДГ с цел идентифициране и
елиминиране на пропуски в сигурността на обекта
Провежда обучения за сигурност на учениците и учителите (например обучение за
бдителност, за лична защита, за необходими действия при пожар, бедствия, аварии,
земетресения, терористичен акт и др.)
Ръководи и контролира подбора и обучението на охранителния състав (където има такъв)
на училищата и ЦДГ
Участва в процеса по избора на фирмите за сигурност и охрана
Изготвя и внедрява стандартите за техническа сигурност - вид и спецификация на
системите за сигурност и техните компоненти
Изяснява и разследва инциденти във връзка със сигурността в училищата и ЦДГ
Отделът се управлява от Ръководител, който отговаря за дейността на отдела и ръководи,
неговите операции и персонал
Ръководител отдел "Училищна сигурност" е пряко подчинен на Зам. кмета по
образованието (или по сигурността ако има такъв) или към Регионалния инспекторат

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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IV.
•
•
•

V.

•
•
•
•
•
•

VI.
•
•
•

•
•

НАРЕДБАТА ТРЯБВА ДА ВЪВЕДЕ СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА
Минимални изисквания за технически мерки за сигурност
Минимални изисквания за физическа охрана
Изисквания за изграждане и опериране на денонощен Мониторинг Център

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Всяко училище и ЦДГ трябва да има изградена система за видеонаблюдение, която да
покрива минимум следните критични точки:
Училищен двор
Ограда и/или прилежащия периметър на обекта
Главен вход на обекта
Всички основни входно-изходни точки на сградата и прилежащите и корпуси (например
физкултурен салон, столова, киносалон и др.)
Записващите устройства (DVR)да съхраняват записите минимум 60 дни
Камерите да бъдат с достатъчно добра резолюция, за да има възможност за лицево
разпознаване и съпоставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Охраната на училищата се предоставя само от лицензирани охранителни фирми
Охраната може да бъде стационарна - намираща се на територията на обекта, мобилна чрез реакция на охранителни патрули при задействие, и комбинирана
Охранителният състав на училищата преминава предварително специално обучение за
охрана в училища и ЦДГ -( например правилно общуване с деца от различни възрастови
групи, оказване на първа до лекарска помощ, действия при извънредни ситуации,
евакуация и т.н.)
Програмата за обучение на охранителния състав на училищата и детските градини са
изготвя от отдел "Училищна сигурност"
Броят и спецификацията на охранителните постове се определя от отдел "Училищна
сигурност" съобразно рисковете и спецификата на учебното заведение - локация, мащаб,
брой ученици и оперативна обстановка.
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VII.
•
•
•

•

VIII.
•
•
•
•
•
•
•
•

ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДЕНОНОЩЕН МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР
Мониторинг центърът обединява видеонаблюдението, алармените системи и системата за
контрол на достъп на всички училища на територията на съответната община.
Мониторинг центърът оперира денонощно и контролира в реално време сигурността и
охраната на училищата и ЦДГ
В случай на инцидент дежурния оператор реагират съобразно ситуацията (свързва се с
охраната на училището при наличие на такава, изпраща мобилен охранителен патрул, или
се обажда на полиция, пожарна и т.н.)
Съхранява и предоставая данни от системите за сигурност при поискване от органите на
МВР, ДАНС, Прокуратура

ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА УЧИЛИЩНА СИГУРНОСТ
Ще повиши осезаемо нивото на сигурност в училищата и детските градини
Ще намали значително риска от насилие в училищата и детските градини
Ще увеличи възможностите за предотвратяване на престъпления в училищата и детските
градини
Ще създаде еднакви стандарти за сигурност и охрана в училищата и детските градини
Ще задължи всички училища и ЦДГ да прилагат наредбата
Ще създаде възможност за качествен контрол и координация на охраната на училищата в
реално време
Ще увеличи капацитета и възчожностите на МВР за разследване в случай на възникнал
инцидент
Ще определи ясни отговорности за планирането на мерките за сигурност и тяхното
внедряване
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