
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” 
с. Баните, община Баните, област Смолян,  

тел.: 03025/22-72 Директор; ЗАСК; e-mail: soou_banite@abv.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 1718-748/ 13.09.2019 година 

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

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

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; във връзка с писмо на МОН, дирекция «Координация и контрол на 

средното образование» изх. № 9105-235 от 27.08.2008 г., т.5; и в съответствие с раздел VІ 

(А), т.4 от Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието 

и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на 

предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-

1289/31.08.2016 г. на МОН 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

  Придружители, които да пътуват с групите в ученическите автобуси, 

външния превозвач и утвърдената транспортна мрежа сутрин и след обед, както следва: 

1. Гълъбово – Вишнево – Баните и обратно – с автобус “Мерцедес 

Спринтер” – Илза Раданова Сурчева – старши учител ЦДО (сутрин); Биляна Момчилова 

Сурчева – старши учител в училище (следобед) 

2. Гълъбово – Баните и обратно – с ученически автобус “Исузу Ново” – 

Невена Асенова Огнянова – ресурсен учител (сутрин); Ели Рафаилова Кузманова – 

старши учител ЦДО (след обяд). 

3. Дрянка – Баните и обратно – с автобус “Мерцедес Спринтер” – Бисер 

Каров, шофьор. 

4. Оряховец – Баните и обратно – “Исузу Ново» – Албена Асенова 

Огнянова – старши учител. 

5. Петково – Малка Арда – Баните и обратно – Исузу Ново» – Атанас 

Митков Кандуров – Албена Асенова Огнянова – старши учител в училището. 

6. Белев дол – Баните и обратно с Мерцедес Спринтер – Бисер Каров, 

шофьор. 

7. Баните – Загражден – Давидково и обратно – транспортна схема – Златка 

Илиева Родопска – старши учител 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ: 

  1. Сутрин – настанява учениците от съответното населено място в 

автобуса, придружава ги до училището в село Баните; отговорен е за реда по време на 

пътуването и следи качването на учениците да става според правилата на безопасност на 

движение (качването на учениците в автобуса става на автобусната спирка, когато 

автобусът е спрял и вратите на автобуса са отворени откъм тротоара). От направление с. 

Загражден и с. Давидково качването става на автобусните спирки. 

  2. След обяд – придружава съвместно с възпитателя от групата учениците 

до мястото за качване – обособената спирка над ученическия пансион. Учениците се 

качват в автобуса  само от мястото за качване. Забранява се качване на ученици в спрял 

автобус върху някое от платната за движение. Придружава учениците до населеното 

място и е отговорен за реда по време на пътуването. За направление с. Загражден и с. 

Давидково качването става от спирката на площад «Шести септември» с. Баните. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ШОФЬОРИТЕ: 

  1. Шофьорите на автобусите превозват учениците по маршрутите, 

определени в заповедите на директора, само с учениците по списъците, предварително 

инструктирани, и лицата определени в настоящата заповед. 

  2. Съдействат на придружителите и възпитателите при качване и слизане 

на учениците от автобуса и за реда в автобуса по време на пътуването. 

  3. Качват учениците в автобуса само на определените за тази цел места – от 

спирките в населените места и от обособената спирка над ученическия пансион. 

Забранява се качването на учениците от платната за движение. 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение. 

 Контролът по настоящата заповед се възлага на Карамфил Чаушев – председател 

на училищната комисия по БДП. 

 

ЗАПОЗНАТИ С ТЕКСТА НА ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1. Карамфил Чаушев Старши учител  

2. Илза Сурчева Старши учител ЦДО  

3. Ели Кузманова Старши учител ЦДО  

4. Албена Огнянова      Старши учител  

5. Биляна Сурчева Старши учител  

6. Невена Асенова Старши учител  

7. Златка Родопска  Старши учител  

8. Атанас Кандуров Шофьор  

9. Бисер Каров Шофьор  

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

Пенчо Токучев 


