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ИНСТРУКТАЖ ЗА ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС 
 

I ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС: 

1. Всички ученици са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата; 

2. Учениците отиват до автобусната спирка около десет минути преди да 

пристигне автобуса; 

3. До пристигането си на автобусната спирка учениците се движат по тротоара или 

банкета на пътното платно; 

4. Учениците трябва да чакат на автобусната спирка, навътре от бордюра на 

тротоара, по-далеч от платното за движение, на острова за безопасност или на местата, 

очертани с маркировка, а ако няма такива на банкета; 

5. Учениците и децата не трябва да тичат и играят на автобусната спирка; 

6. Да изчакат да слязат децата или учениците от автобуса, като им оставят 

свободно място за преминаване; 

7. Учениците да се качват и слизат един след друг, без да се блъскат, като стоят 

далеч от автобусните колела; 

8. Учениците да сядат на свободна седалка, а не да стоят прави; 

9. По време на пътуването учениците стоят седнали, с поставени предпазни 

колани, ако има такива монтирани в автобуса; 

10. Учениците да не говорят високо в автобуса, да не викат, за да не смущават 

шофьора и другите пътуващи; 

11.  Да не разговарят с шофьора без причина;  

12. Ако трябва да се говори с шофьора, изчакват автобуса да спре; 

13. Учениците стават от мястото си, когато автобусът е спрял; 

14. След като са слезли от автобуса, учениците не трябва да спират и остават пред 

вратите на автобуса; 

15. Учениците изчакват автобусът да потегли и да се отдалечи на достатъчно 

разстояние, за да пресекат улицата, като спазват „златното” правило „Погледни наляво, след 

това надясно и пак наляво!” и когато няма наблизо превозни средства преминават, без да 

тичат; 

16. Учениците не трябва да навлизат внезапно на платното за движение и да го 

пресичат при ограничена видимост; 

17. Да не се удължава ненужно пътя и времето за пресичане, както и да се спира без 

необходимост на платното за движение; 

18. Преди да навлязат на платното за движение учениците да се съобразят с 



                                                                                                                                                                                                              

 

 

разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на 

движение; 

19. Да не се прескачат ограждания от парапети; 

20. Учениците да не пресичат пред или зад спрял автобус или друго превозно 

средство.; 

21. Да се избягва стоенето в „опасната зона” около автобуса – това е областта, пет 

„гигантски стъпки” пред автобуса, 5 „гигантски стъпки” зад него и от двете му страни. 

 

II. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ: 

1. Да слушат и следват указанията на водача при възникнал инцидент; 

2. Да спазват правилата за безопасно качване и слизане от автобуса, както и по 

време на пътуване; 

3. Да уведомяват своевременно класните ръководители за възникнал здравословен 

проблем, физиологично неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от 

техния характер; 

4. Да спазват правилата и нормите за културно поведение по време на пътуване; 

5. Да проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите пътуващи 

деца и ученици; 

6. Да не повреждат имуществото в автобуса; 

7. Да не замърсяват автобуса, да изхвърлят отпадъците в определените за 

целта места. 

 

III. НА УЧEНИЦИТЕ Е ЗАБРАНЕНО: 

1.  Да говорят с непознати на спирката и да влизат в автомобили с непознати, докато 

чакат ученическия автобус; 

2.    Да се доближават до автобуса, докато автобуса не е спрял и вратата на автобуса 

не се отвори; 

3.   Да напускат местата си и да се разхождат в автобуса по време на пътуване без 

разрешение; 

4.     Да носят опасни за здравето и живота предмети; 

5.     Да влизат в пререкания, употребяват сила, физическа саморазправа – за всеки 

възникнал проблем, ученикът се обръща единствено към класните ръководители; 

6.     Пускането на музика от GSM или таблети в автобуса. 

IV. Шофьорът не носят отговорност за личните пари на учениците, за личните им мобилни 

телефони, фотоапарати, камери, или друг вид техника. 

V. Родителите се задължават чрез медицински документ, издаден от личния лекар, да 

уведомят предварително класните ръководители за съществуващ здравословен проблем на 

тяхното дете или проблем от друг характер. 

VI. Класните ръководители на децата и учениците се задължават да запознаят учениците и 

техните родители с настоящия инструктаж 
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З А П О В Е Д 

 
№ РД 07- ……./ ……..2019 г. 

 

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

училищното образование  

  

I. УТВЪРЖДАВАМ  

 

Инструктаж за пътуване с автобус на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. 

Провадия 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. В срок от десет работни дни от издаване на настоящата заповед: 

1.1. утвърдените Инструктаж да се доведат до знанието на всички 

служители в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия за сведение и 

изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично с 

подпис; 

1.2. за запознаването с Инструктаж да се създаде списък, съобразно 

разпоредбите в тях; 

2. Изпълнението по т. 1 възлагам на Кремена Цонкова – ЗАС. 

3. Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и 

техните родители с настоящия инструктаж 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

Тихомир Тодоров, 

Директор 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 

гр. Провадия, общ. Провадия 

обл. Варна 

 
 



                                                                                                                                                                                                              

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 
 

 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ПОДПИС 

1 Валентина Тодорова Железова Заместник-директор 
 

2 Свилен Георгиев Йорданов Старши учител 
 3 Светла Вълчева Вълчева Старши учител 
 4 Римма Петровна Димитрова Старши учител 
 5 Нанка Тодорова Попова Старши учител 
 6 Веселка Иванова Върбанова Старши учител 
 7 Десислава Георгиева Недкова Учител 
 8 Светлана Томова Иванова Учител 
 9 Илияна Михалева Цанкова Учител 
 10 Гергана Ангелова Иванова Учител 
 11 Ноя Динкова Стоянова - Илиева Учител 
 

12 

Славена Янкова Горанова-

Атанасова Учител 
 13 Ивелина Радославова Стоянова Учител  

14 Юлия Иванова Чернева Учител 
 15 Невелина Нелкова Куртева Учител / Психолог 
 16 Християна Стоянова Гигова Учител 
 17 Жана Георгиева Парушева Учител 
 18 Десислава Илиева Ангелова Учител 
 19 Галина Герчева Георгиева Учител 
 20 Росина Иванова Русева Счетоводител 
 21 Кремена Тодорова Цонкова Завеждащ ад. служба 
 22 Радостина Друмева Кънева Чистач/хигиенист 
 23 Дияна Иванова Кръстева Чистач/хигиенист 
 24 Веселин Вълков Денков Общ работник 
 25 Светльо Стоянов Трифонов Пазач, невъоръжена охрана  

26 Добри Тодоров Добрев  Шофьор на автобус  
 

    

    

    

    

    

    

       

 
 


