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
№ 12
ДВЕ МОГИЛИ/17.09.2020 год.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕЖДАМ
1. Определените длъжностни лица, определени с моя Заповед № 11/17.09.2020 г. за
провеждане на инструктаж на учители, служители и ученици да включват в първоначалния и
периодичния инструктаж мерките за активна и пасивна безопасност за предпазване
участниците в движението по пътищата. Инструктажите да се провеждат в съответствие на
наредба № РД-07-02/16.12.2009 г.
Срок: При провеждане на инструктажите
Отговорници: Г-жа Г. Цанева и г-н Салим Салим
2. Определяне длъжностни лица за изготвяне на политика за безопасност и въвеждане на
мерки по безопасност на движението по пътищата и управление на МПС както следва:
 Кирил Георгиев Христов – инструктор;
 Бахретин Абдулов Хасанов – преподавател практическо обучение ;
 Миню Великов Добрев – домакин и шофьор.
3. Задълженията на длъжностните лица влизат съобразно утвърдените от министъра на
образованието и науката, система от мерки за безопасност на движението по пътищата:
 Осигуряване на технически проверки на служебните МПС;
 Осигуряване редовна поддръжка на превозното средство;
 Възлагам на г-н Кирил Христов за проверка и гаранция, че всички работещи с МПС,
притежават актуални свидетелства за управление;
 Осигуряване на всички МПС да са оборудвани с комплекта за първа медицинска помощ;
 Запознаване и стриктно спазване мерките за безопасно движение и забраната за
превишена скорост.
Срок на действията: Постоянен
4. Всички класни ръководители на първата родителска среща в продължение на не по
малко от 10 минути да запознаят родителите със системата от мерки за активна и пасивна
безопасност за предпазване участниците в движение по пътищата.
Екземпляр от система от мерки на министерство на образованието и науката за
безопасност на движението по пътищата да бъде предоставен на всяко длъжностно лице,
определено в тази Заповед.
Всички учители и служители да бъдат запознати със Заповедта за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

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