
 
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  

№ 81 

ДВЕ МОГИЛИ/08.10.2020 год. 

 

 

 На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259 ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, и чл.31 ,ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с писмо № РД -34-791/07.10.2020 г. на РУО-Русе 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

I. Длъжностни лица които да отговарят за мерките за пътна безопасност: 

 Кирил Христов – ст. учител, практическо обучение; 

 Бахретин Абдулов – ст. учител, практическо обучение 

 Миню Добрев – шофьор, домакин; 

 Божидар Иванов Йорданов – шофьор на училищен автобус. 

   

II. Задължения: 

 Осигуряване навременни и сертифицирани технически проверки, на които МПС 

трябва периодично да преминават; 

 Осигуряване на редовна поддръжка на превозното средство, както и поддържане 

на техническата изправност  на служебните моторни превозни средства; 

 Проверка и гарантиране, че всички водачи притежават актуално свидетелство за 

управление; 

 Гарантиране, че всички МПС са оборудвани с комплект за оказване на първа 

долекарска помощ (аптечка) и водачите са запознати с тяхното използване, 

пожарогасители и светлоотразителни триъгълник и жилетка към комплекта, 

които се изисква да има във всяко МПС; 

 Запознаване с ясно разписани мерки за безопасно движение, за забрана на 

превишена скорост, управлението под въздействие на алкохол или други 

упойващи субстанции, срещу подпис; 

 Създаване на култура за безопасно движение по пътищата и безопасно 

управление на моторни превозни средства като задължителни критерии за 

поведението на водачите на МПС. 

 

НАРЕЖДАМ 

 

I. Длъжностните лица, определени с моя Заповед № 11/17.09.2020 г., да отговарят за 

безопастта и здравето при работа да провеждат начален инструктаж или обучение 

на персонала и по правилата за безопасно движение по пътищата. 

 

II. Длъжностните лица, определени да провеждат инструктажа на работното място и 

периодичния инструктаж, да включат и темата за безопасност на движение по 

пътищата. 
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III. Всички класни ръководители да запознаят учениците в часа на класния 

ръководител със системата от мерки за безопасно движение по пътищата, както и 

родителите на първата родителска среща в началото на годината. 

 Инструктажа се провежда относноо системат от мерки по БДП, утвърдена със 

Заповед № РД 09-2061/08.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

IV. Залагам минималния брой часове по БДП в часа на класа, определен в 

Приложение 5 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 13/21.09.2016 г. 

  Класните ръководители да представят график за провеждане на часовете по БДП 

в часа на класа, който е неразделна част от нея. 

        Отговорник: Класните ръководители 

 

V. Г-н Кирил Христов – старши учител, инструктор на който му е определено 

обучението по БДП в часа на класа, да използва системно информация за ПТП с деца и 

ученици.  

 

VI. Учителите осъществяващи обучение за категория „Ткт“ и категория „В“, водача 

на училищния автобус, стриктно да изпълняват разпоредбите определени в изричните 

заповеди на Директора за БДП и противоепидемичните мерки при ползване на МПС. 

 

VII. При превоз на деца е необходимо: 

 

1. Определяне на отговорно лице – придружител, което да е преминало 

инструктаж за изпълнение на служебните си задължения. 

 

2. Инструктаж на всички пътуващи ученици, непосредствено преди пътуване – 

инструктажа се осъществява от придружаващото лице. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и служители за 

сведение и изпълнение. 

 

 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на комисията по БДП. 

 

 Контрол ще упражнявам и лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зооинж. СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ  подпис, печат 

Директор ПГСС”К.А.Тимирязев” 

 

 


