ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „К. А.ТИМИРЯЗЕВ”
ГРАД ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ
гр. Две могили, обл. Русе, ул.”Чавдар войвода”, № 1,тел. 081412243, e_mail: pgss_dm@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 67
ДВЕ МОГИЛИ/30.09.2020 год.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и
относно системата от мерки по БДП за предприемане на мерки за сигурност на ученици и
персонал в гимназията и завишаване на вниманието при прилагане пропусквателния режим,
ЗАПОВЯДВАМ:
І. ЗАБРАНЯВАМ
Влизането и паркирането на МПС на територията на ПГСС „К. А. Тимирязев” с
изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на учебнообразователния процес или дейност на трети лица с които гимназията е в договорни
отношения.
Изключение за дежурен възпитател и дежурен огняр.
ІІ. НАРЕЖДАМ
1. Извършване на инструктаж на учениците, педагогическия и непедагогически
персонал, относно опасността от терористични заплахи, свързани с плана за действие при
терористична опасност в района на гимназията и осигуряване безопасност в ПГСС.
Срок: 31.10.2020 г.
Отговорници:
1. Галина Цанева – ст. учител,
зам.председател на ГУТ и дл.лице за
провеждане
на
инструктаж
на
педагогическия, непедагогически и помощен
персонал при
ПГСС „К.А.Тимирязев” гр.Две могили.
2. Салим Салим – ст.учител проф.
подготовка и длъжностно лице, което
провежда всички видове инструктажи на
учениците.
2. Операторите на водогрейни котли, които по време на отоплителния сезон, смените
се явяват и охрана на територията на училищния двор. Да се засили бдителността и
извършване обход на сградите и района на училището с цел:
- проверка и обезопасяване района, шахти и други такива;
- откриване на безстопанствен багаж (торби, куфарчета, пакети и др.).
Отговорник: Огнярите, Домакин
3. Повишаване бдителността и заостряне вниманието на персонала при прилагане на
пропусквателния режим в гимназията, утвърден с моя Заповеди с №№ 17 и 22//17.09.2020 г.
като:
 в специален прономерован и прошнурован дневник, срещу представяне на
документ удостоверяващ самоличност, се отбелязват: трите имена на посетителите
– външни лица в т.ч. и родители, лицето при което отиват.
 Охраната се обажда на Директора или съответния служител за обслужване извън
сградата или на входа на училището, съгласно Заповед № 561/14.09.2020 г.
Отговорник: Охрана и мед. лице
1

 да не допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на
Директора на гимназията
Отговорник: Охрана, ЗАС, Домакин
 да не се допускат изпълнители по договори за ремонтни дейности без проверка и
потвърдена самоличност и ангажираност.
Отговорник: Охрана, ЗАС, Домакин
 Неприемане на неадресирани или съмнителни пратки, писма, колети, пакети.
 Внимателна проверка, както на писмата и пакетите така и на всички видове чанти,
сакове и др. на преносителите им.
4. Спазване Договор за физическа охрана № 7/07.04.2017 г.
 за откриване на безстопанствен багаж (торби, куфарчета, пакети и др.);
 за безцелно движещи се непознати хора, проявяващи интерес
вентилационните шахти и други части на сградите.

към

5. Г-жа Кадрие Арифова Мехмедова:
 предоставя достъп до учебния полигон и канала за ремонт в УОС само срещу
представяне на разрешително, подписано от директора на гимназията по утвърден
образец;
 при установяване на външни лица на територията на УОС г-жа Мехмедова
веднага уведомява училищното ръководство и РУП Две могили.
6. Във връзка с организирането на учебен процес в условията на COVI 19 през
учебната 2020/2021 г.:
 стрикно спазване на всички Заповеди, Указания, Предписания, насочени за
ограничаване на разпостранението на заразата /З-д № 554/14.09.2020 г., З-д №
557/14.09.2020 г., З-д № 558/14.09.2020 г., З-д № 559/14.09.2020 г. и З-д
555/14.09.2020 г..
Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал и всички ученици от
ПГСС за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се връчи на отговорните лица срещу подпис.

зооинж. СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ
Директор ПГСС”К. А. Тимирязев”

подпис, печат
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