Забрана за внасяне на оръжия, боеприпаси и подобни предмети,
както и на химични вещества в училищата
Наредба на МО от 6.8.2014 — 36.3-81 704/03 —
— База данни ФОРИС 22410 —

1.

Съгласно действащия Закон за внасяне на оръжия, боеприпаси и подобни

предмети, както и на химични вещества в училищата (Закона), e забранено внасянето
или носенето на оръжие в училищата, на тяхната територия или на училищни
мероприятия. Това включва предметите, определени като забранени в Закона (поспециално така наречените ножове - пеперуди, ножове за юмрук, ножове с пружини,
сгъваеми ножове, стоманени палки, сгъваеми палки за удар, боксови пръстени и др.),
както и предмети, за които има забрана за носене според същия Закон (ножове за една
ръка и несгъваеми ножове с дължина на острието повече от 12 см и др.), както и на
огнестрелно оръжие.
2.

Забраната обхваща също и следните предмети (напр. възпиращи, дразнещи и

сигнални оръжия), газови спрейове, оръжия за удар и захват, и подобни на оръжия
предмети като месарски, кухненски или джобни ножове, сълзотворни спрейове и
лазерни показалки.

3.

Забранени са също така и оръжия, които са изцяло или частично освободени от

изискване за притежаване на разрешително, за притежание или забрана за употреба,
или които са изцяло или частично освободени от обхвата на действие на Закона (напр.
оръжия - играчки или оръжия с въздушно налягяне с номинално ограничение на
енергията на изстрелване до 0,5 джаула). Също така се забранява внасянето или
носенето на копия на оръжия, които поради външния им вид могат да бъдат объркани с
оръжия по смисъла на Закона.

4.

Забраната важи и за пълнолетни ученици, които притежават разрешително за

носене на оръжие (лиценз за огнестрелно оръжие и лиценз за малокалибрено
огнестрелно оръжие) или имат право да придобиват оръжие, за което не се изисква
разрешително.

5.

Забранява се също внасянето и носенето на боеприпаси от всякакъв вид,

пиротехнечески средства и взривни вещества, черен барут и химични вещества, които
могат да се използват за направата на експлозиви. Ръководството на училището може
в единични случаи да допусне изключения, като например за спортни или театрални
мероприятия, в часовете за домакинско обучение или по време на училищни
мероприятия с продажба на храни.

6.

Всички ученици трябва да бъдат инструктирани в началото на всяка учебна

година за съдържанието на тази наредба. Специално внимание трябва да се обърне
на свързаните с възрастта особени опасности. Също така следва да се обърне
внимание, че нарушаването на забраната за внасяне на оръжие и др., може да доведе
до възпитатени или дисциплинарни наказания.

7.

Копие от тази наредба следва да бъде предоставено за сведение на

родителите или законните настойници при постъпване в училище (обикновено в
началото на първата и петата учебна година, както и при постъпване в професионално
училище).
8.

Настоящата наредба влиза в сила от 1.9.2014 г. до 31.12.2019 г.

