
Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ЗАПОВЕД

№285/06.10.2022г.

За пропускателния режим в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин

На основание чл.127,ал.1, от КТ, чл. 257, ал.1 от ЗПУО и във връзка с решение 
№669/2.11.2017г. на Министерски съвет на Република България и Наредба №8121з-
1225/27.09.2017г. на Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавната 
агенция „Национална сигурност“

УТВЪРЖДАВАМ:

Условия и ред за пропускане и престой на служители, ученици, граждани и превозни 
средства, както следва:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. В настоящата заповед са регламентират общите условия и реда за пропускане и 

престояване на служители, учащи се, граждани, моторни превозни средства 
(МПС) внасянето на обемисти багажи (товари), както и внасянето на материални 
средства в/и от сградата/района на СУ „Васил Левски“, наричано по-долу само 
„Училището“.

2. Заповедта е задължителна за всички служители, учащи се, граждани, работещи и 
посещаващи сградата и района на училището.

3. Контрола по спазването на пропускателния режим се осъществява от портиер:

3.1 Боян Илиев Богданов – сграда на ул. „Любен Каравелов“ 15

3.2 Светлана Цветкова Стоименова – сграда на ул. „Витоша“ 2

4. Посещенията на служители, учащи и граждани до Директора и администрацията 
на училището, са разрешени в работно за училището време съгласно раздел 
II по-долу.

II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, 
ГРАЖДАНИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1. Учащите се в училището се пропускат в сградата и района на училището от 
дежурния на вход учител и/или от портиера.

2. Гражданите, посещаващи директора или останалите длъжностни лица по 
различни поводи, се пропускат след разрешение, както следва:
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2.1 при посещение на директора, заместник-директор, учители и други 
длъжности лица, портиера уведомява съответния служител и след 
разрешение на последния, да впише лицето по надлежния ред и да издаде 
пропуск с час на неговото влизане/излизане като не допуска внасяне на 
опасни и забранени материали/предмети.

2.2 Приемен ден на директора и заместник-директора в указаните дни и 
часове, портиера да уведоми съответния служител и след разрешение да 
впише лицето по надлежния ред и да издаде пропуск с час на 
влизане/излизане като съблюдава за внасяне на опасни и забранени 
материали/предмети.

2.3 В утвърдения от директора график за консултации с родители и ученици 
– охраната уведомява съответния служител и след разрешение от 
последния, да впише лицето по надлежния ред и да издаде пропуск с час 
на неговото влизане/излизане като не допуска внасяне на опасни и 
забранени материали/предмети.

2.4 При други случаи на посещение, охраната информира в съответния ред: 
директора и/или заместник директора, или завеждащ административна 
служба за желаното посещение и след получено разрешение, вписва 
лицето по надлежния ред и издава пропуск с час на неговото 
влизане/излизане, като не допуска внасяне на опасни и забранени 
материали/предмети.

2.5 Гражданите и лицата, които посещават училището, както и длъжностните 
лица се записват в специален дневник „Дневник посещения“ от портиера 
след сверяване по представен от тях документ за самоличност (лична 
карта или шофьорска книжка), трите имена на лицето, дата и година на 
раждане, часа на влизане и при кого отива. Охраната не допуска внасяне 
на опасни материали/предмети, освен с изричното съгласие на директора 
или упълномощеното от него лице, и само в изключителни случай 
допуска внасяне на обемист багаж. На посетителя се издава временен 
пропуск, който се носи от него през цялото време на престоя му в 
сградата. При  напускане на сградата, пропуска се връща на портиера.

3 При отказ на лицето да предостави документ за самоличност, същото не се допуска 
в сградата на училището. При необходимост, охранителят търси  съдействие на 
телефон 112.

4 Педагогическия персонал в училището се посещава извън графика на възложената 
учителска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по 
предвидения от закона ред.

- Училищната администрация /главен счетоводител, ЗАС, отчетник трудови 
възнаграждения/ се посещават от граждани в рамките на законоустановеното 
им работно време при спазване на точка 2 от този раздел

- Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното ми време при  
спазване на т.2 от този раздел.
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- На посещаващите лица се забранява отклоняване и 
посещаване на други служебни лица, кабинети, помещения, извън заявените 
такива. След посещение лицата следва незабавно да напуснат сградата.

- Не се допуска по време на учебните часове и самоподготовка, родителите да 
влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час и 
самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични 
условия във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон  на поведение 
и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си.

- Не се разрешава влизането в сградата без изричното разрешение   на 
директора, заместник-директора и след щателна проверка на лицата, които 
носят със себе си обемисти багажи, денкове и други подобни или водят 
домашни животни.

- За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на 
територията на училището, се допускат лица, по списък, утвърден от 
училищното ръководство.

- За участие на родителски срещи се допускат лица (родители, настойници, 
близки и др.) по списък, подписан от класния ръководител.

- Не се разрешава внасянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, 
кутии и др.),      кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на 
съхранение в помещението за охрана и на територията на училището.

- Влизането в района на училището (прилежаща територия и тротоари) на 
училището на МПС става само след изготвен списък с регистрационния 
номер, данни за водача на МПС, и само с писмено разрешение на директора, 
а в негово отсъствие – от зам. Директора или със служебен пропуск, издаден 
от директора на училището, или в лично присъствие на директор, зам.-
директор или представител на администрацията. 

- Абсолютно е забранено разхождането на кучета и други животни в двора на 
училището.

III .  РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ И БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, 
ТЕХНИЧЕСКИ РЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

1. Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника, 
технически средства и имущества за служебни нужди, става след разрешение 
на ръководството на училището и проверка на съдържанието на същите.

2. Изнасянето на багажи, товар, техника, технически средства и имущества от 
сградата на училището, става само след разрешение на ръководството и 
проверка на съдържанието на същите.

3.  При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, 
техника, технически средства и имущества в/от страна и района на 
училището се докладва на директора, а при необходимост се обажда на 
номер 112 и изисква съдействие.

IV.САНКЦИИ

1. Неизпълнение на настоящата заповед се санкционира по предвидения от 
Закона ред.
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2. Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране 
на МПС на територията на училището се налагат от компетентните органи на 
МВР.

Заповедта да се сведе до знанието на служители, ученици, родители и да се 
публикува на електронната страница на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ирена Цвяткова – 
зам.директор по учебната дейност.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“
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ЗАПОВЕД

№224/29.09.2022.г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 и във връзка с чл.221, ал.1,3 и 4 от ЗПУО и 
решение на ПС с протокол №……………………

УТВЪРЖДАВАМ:

План за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в училище СУ 
„Васил Левски“ за учебната 2022/2023година.

Заповедта да се сведе до знанието на учителите в училище СУ „Васил Левски“за 
сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Детелина Николова – старши 
учител  в училището.

                                                                                        

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
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ЗАПОВЕД

№225/29.09.22г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и решение на ПС с протокол от 
………….2022 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ на СУ 
„Васил Левски“, гр. Елин Пелин в състав, както следва:

Председател: Мая Георгиева Евгениева – учител по БЕЛ; 
И членове:

 Гергана Найденова Иванова…………………………………..- старши учител по 

технологии и предприемачество

 Венера Петкова Младенова…………………………………..- старши учител по 

ХООС

 Боряна Спиридонова Карадимова……………………………..- старши учител по 

ФВС

 Ангел Благоев Благоев…………………………………………..- учител по ФВС

 Бойка Иванова Атанасова……………………………………..- старши учител по 

география и икономика

 Ангелина Елексирова Кръстева………………………………..- старши учител по 

история и цивилизации 

 Мирослава Атанасова Усева…………………………………..- старши учител в 

начален етап

 Диана Николова Николова……………………………………..- старши учител в 

начален етап

 Магдалена Савова Велкова……………………………………..- учител

Комисията се определя със следните задачи и функции:

1. Изработва план за работата на комисията през учебната 2022/2023г., което 
включва:

- Обобщава информация, прави предложения и набелязва мерки за подобряване 
на учебно- материалната база за обучение по БДП;

- Отговаря за обезопасяване на района около училището;
- Работи съвместно с родителите.
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2. Следи за редовно провеждане на задължителните 
часове по безопасност на движението съгласно одобрено от министъра на 
образованието и науката учебно съдържание по теми на движението по 
пътищата в детската градина се провеждат уроци в час на класа с минимален 
годишен брой часове съответно за: първи клас- 9; втори клас-6; трети клас- 6; 
четвърти клас- 6; пети клас- 5; шести клас- 5; седми клас- 5; осми клас- 4; девети 
клас- 4; десети клас- 4; единадесети клас-1; дванадесети клас- 1.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу 
подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението по заповедта ще упражнявам лично.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“                                    

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

1. Мая Георгиева Евгениева ……………………….
2. Гергана Найденова Иванова ……………………

3. Венера Петкова Младенова ……………………

4. Боряна Спиридонова Карадимова ………………

5. Ангел Благоев Благоев ………………………….

6. Бойка Иванова Атанасова ……………………..

7. Ангелина Елексирова Кръстева ………………

9. Мирослава Атанасова Усева ………………….

10. Диана Николова Николова ………………………

11. Магдалена Савова Велкова ……………………

https://su-vasillevski.com


Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ЗАПОВЕД

№………./………………..г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259,ал.1 и чл.28,ал.1,т.2 от ЗПУО и във връзка с Решение 
на ПС с Протокол №…………г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Правилник за дейността на…………………..

Учителите в училището се задължават да запознаят родителите на учениците с 
Правилника за дейността на училището.

Родителите/ настоятелите на учениците попълват документ, с който се задължават да 
спазват изискванията посочени в правилника за дейността. 

Правилникът за дейността на училището да бъде публикуван на интернет страницата на 
училището в срок до………………

Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и 
изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на………………………

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“
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ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

ЗАПОВЕД

№182/28.09.2022г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1, във връзка чл.263, ал.1, т.9 от ЗПУО и Решение 
на ПС с Протокол №………………….. от ……………………20…г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 
уязвими групи в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин .

Програмата да бъде публикувана на интернет страницата на училището в срок до 30.09 
2022г. от Тинка Иванова – старши учител по Информатика и ИТ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в училището 
срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
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ЗАПОВЕД

№181/28.09.2022.г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.263, ал.1 т.8 от ЗПУО и 
Решение №373/ 05.07.2017 г. на МС за създаване на механизъм за системна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 
в задължителна предучилищна и училищна възраст, ПМС 100/08.06.2018 г. и решение 
на ПС с протокол №………………/2022г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Програма за превенция на ранното напускане на училището.

Програмата да бъде публикувана на интернет страницата на училище „Васил Левски“ в 
срок до30.09. 2022 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в училището 
срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
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ЗАПОВЕД

№55/15.09.2022г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.19, ал.2 от Наредба 
№ 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и 
Решение на ПС с Протокол №………………/…….

УТВЪРЖДАВАМ:

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 
2022/2023

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 
учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

https://su-vasillevski.com


Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

ЗАПОВЕД

№………./………………..г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259 и във връзка с чл.175, ал.1 от ЗПУО и решение на 
съвместно заседание на представители на ПС, Обществения съвет, Училищното 
Настоятелство, на ученическото самоуправление и приет с Протокол 
№…………………. на заседание на Педагогическия съвет.

УТВЪРЖДАВАМ:

Етичен кодекс на училищната общност на училище………………., …………….., приет 
с решение на съвместно заседание на председатели на ПС, Обществения съвет, 
Училищното настоятелство и на ученическото самоуправление.

РАЗПОРЕЖДАМ:

Етичният кодекс да се постави на достъпно място в училище.

Етичният кодекс да се публикува на интернет страницата на училището.

Заповедта да се сведе до знанието на училищната общност за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на………………………-техн.секретар

Индекс по номенклатура………………………

https://su-vasillevski.com


Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ДИРЕКТОР:  

/……………………………………../

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

ЗАПОВЕД

№180/28.09.2022г.

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с член 181 от КТ и във 
връзка с чл.31, ал.1, т.6 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

УТВЪРЖДАВАМ:

Правилник за вътрешния трудов ред на училище СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин.

Правилникът и настоящата заповед да се сведат до знанието на работещите в училище 
за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

https://su-vasillevski.com


Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ЗАПОВЕД

№183/28.09.2022г.

На основание чл.258,ал.1, чл.259,ал.1 от ЗПУО и решение на ПС с Протокол 
№……./…….2022г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността 

в училище СУ „Васил Левски“ за учебната 2022/2023 година.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове на педагогическия съвет за 
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично:

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

https://su-vasillevski.com


Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com

ЗАПОВЕД

№184/28.09.2022г.

На основание чл.258,ал.1, чл.259,ал.1  и чл. 76, ал. 8 от ЗПУО

УТВЪРЖДАВАМ:

Програма за гражданското екологичното и интеркултурно образование

Заповедта да се публикува на страницата на СУ „Васил Левски“ в срок до 
30.09.2022г. и да сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично:

МАРИЕТА ХРИСТОВА

Директор на СУ „Васил Левски“

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

https://su-vasillevski.com

