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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ 

НА УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ 

 

I. Основни задължения на шофьора на училищен автобус за превоз на деца и 

ученици: 

- отговаря за опазване здравето и живота на учениците в автобуса като управлява 

превозното средство на базата на изискванията за безопасност;  

- познава и спазва нормативната уредба и изискванията за безопасни условия на труд; 

- отговаря за изправността, вида и съхранението на автобуса;  

- преминава по предписания начин медицински преглед преди пътуване; 

- извършва контрол на техническото състояние на транспортното средство (състоянието 

на колелата, гумите, окачването, прозорците, огледалата, държавните регистрационни табели, 

външния вид на автобуса, пътническия салон и др.), участва в техническото му обслужване и 

отразява в дневника на автобуса забелязаните нередности; 

- подготвя и представя за заверка на директора на училищeто и за проверка на 

контролните органи необходимата документация;  

- общува с учениците, учителите, непедагогическия персонал и родителите, като не 

допуска проява на физически или психически напрежения;  

  - подготвя и попълва отчетните документи, проверява за валиден талон за държавен 

технически преглед и задължителна застраховка гражданска отговорност;  

 

По време на пътуване на  водачът на автобуса: 

- спазва правилата за движение по пътя; 

- незабавно уведомява непосредствения ръководител за всички открити нередности по 

време на работа; 

- спазва графика и маршрута на движение; 

- не извършва превоз на ученици с автобус, техническото състояние и оборудване на 

който не отговарят на изискванията на Правилата за движение и Правилата за техническа 

експлоатация; 

- не пуши, не консумира алкохол, психотропни, хипнотици, антидепресанти и други 

лекарства преди или по време на работа, които намаляват вниманието, реакцията и работата на 

човешкото тяло; 

- съобразява всяка пътната обстановка и преценява скоростта и разстоянието, които 

изключват възникването на произшествие; 

- носи отговорност за настъпили вреди от виновно причинени автопроизшествия или 

неспазване безопасността при движение. 

- спазва стриктно правилата за движение по пътищата, като предотвратява и свежда до 

минимум рисковете от произшествия. 

- не преотстъпва управлението на автомобила на други лица без изрично разпореждане 

на работодателя. 
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 Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо 

длъжността: 

- Кодекс на труда; 

- Закон за движение по пътищата; 

- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата; 

 - Нормативни актове по безопасност на труда; 

 - Правилник за вътрешния трудов ред; 

 - Правила за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 II. Пътуващите учители:  

- следят за нормално качване на учениците в автобуса; 

- отбелязват поименно в списък учениците по време на качването; 

- следят за поведението на учениците по време на пътуване; 

- следят за поставяне на безопасни колани; 

- следят за безопасно слизане от автобуса; 

- своевременно информират директора на училището, ако се появи инцидент; 

 

III. Пътуващите ученици са длъжни: 

- да спазват правилата за движение по пътищата; 

- да бъдат на автобусната спирка около пет минути преди да пристигне автобуса; 

- до пристигането си на автобусната спирка да се движат по тротоара или банкета на пътното 

платно; 

-  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; 

- учениците и децата не трябва да тичат и играят на автобусната спирка; 

- да изчакат да слязат децата или учениците от автобуса, като им оставят свободно място за 

преминаване; 

- да се качват и слизат един след друг, без да се блъскат, като стоят далеч от автобусните колела; 

- да сядат на свободна седалка, а не да стоят прави; 

- по време на пътуването да стоят седнали, с поставени предпазни колани, ако има такива 

монтирани в автобуса; 

- да не говорят високо в автобуса, да не викат и да не разговарят с шофьора без причина; 

- да стават от мястото си само когато автобусът е спрял; 

- след като са слезли от автобуса не трябва да спират и застават пред вратите на автобуса; 

- да изчакат автобусът да потегли и да се отдалечи на достатъчно разстояние и тогава 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; 

- да не навлизат внезапно на платното за движение и да го пресичат при ограничена видимост; 

- да избягват стоенето в „опасната зона” около автобуса – това е областта 5 „гигантски стъпки” 

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

 


