ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

Хакан Ордухан

АНАЛИЗ НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
УЧИЛИЩНИ ПРЕВОЗИ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

АВТОРЕФЕРАТ
На дисертация за присъждане на образователна и научна степен
“ДОКТОР“

Докторска програма :
02.19.01“Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф.д-р инж.Ст.Терзиев

Варна-2017
1

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ на заседание на катедрен съвет,
проведено на 11.11. 2016г.

Защитата на дисертационният труд пред Научно жури ще се състои на …..
от ……часа, в зала ………… на ВСУ „Черноризец Храбър“
на заседание на Научно жури.
Материалите по защитата се намират в канцеларията на катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ , стая А226 и са на разположение
на интересуващите се.

Автор: Хакан Ордухан
Заглавие: ''АНАЛИЗ НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
УЧИЛИЩНИ ПРЕВОЗИ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ''

2

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1.АКТУАЛНОСТ
Съгласно [2], през 2010 година 76,2% от населението на Р.Турция живее в
градски райони. Предполага, се че през 2023г, този процент ще достигне до
82%. Бързото нарастване на населението през последните 50 години и
миграцията в големите градове през последните 20 години,породи нуждата
от увеличение и разширение на пътническите превози.
Основната причина за увеличаването на населението по градовете е
увеличаването на услугите и необходимият им персонал. Една от тези
нужди е нуждата от училищни превози. Те обхващат предучилищните и
училищните превози от дома и обратно до дома. Обикновено те се
реализират в условията на интензивен трафик, при наситеност с
транспортни средства с висока скорост. Тези обстоятелства създават често
конфликти, които пораждат редица рискови ситуации за безопасността.
Безопасността и здравето на учениците, превозвани в училищен
превоз,имат много голямо значение за самите тях,семействата, училищата,
превозващата фирма и обществото.
Изложеното показва, че дисертационният труд, който е посветен на анализ
културата за безопасност при училищни превози, е особено актуален за Р.
Турция и най-вече за мегаполис като Истанбул и големите градове.
2.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Цел: „Подобряване културата за безопасни условия при училищни
превози“.
За постигане на целта са формулирани за решение следните задачи:
1. Да се анализират условията, при които се издава лиценз за извършване
на превоз на пътници, чрез който се осигуряват условията за безопасни
училищни превози.
2. Да се изгради стратегия, чрез норми и основни правила, за създаване на
договорни отношения при ползване на училищни автобуси и
съответстваща организация за превози на ученици.
3. На база на анализ на задълженията на шофьора на училищен автобус и
изискваното към него техническо обслужване , във връзка със създаване на
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безопасни условия на труд, да се определят изискванията за длъжностната
характеристика на шофьора. Да се обоснове необходимостта от обучение
на шофьорите, съответстващо на определена квалификация.
4. В разнообразието на автомобилите и общите им характеристики, при
вместване на училищните автобуси в тяхната матрица да се посочат
характерните им показатели и свързаните с тях технически параметри.
5. При изпълнение условията на безопасност и здраве да се анализира
поведението на деца и ученици, превозвани с училищен автобус. На база
на установени несъответствия между нормативни изисквания и действия в
ежедневната практика, да се определят насоките за подобрение на
безопасните условия на труд.
3.НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ И НОВОСТ
1.За основа на безопасност при училищните превози , като определящи са
формулирани организационните и техническите изисквания за издаване на
лиценз за извършване превоз на деца и ученици.
2. На база на анализ са определени задълженията на шофьори на
училищни автобуси при обслужването им за постигане на безопасни
условия при превоз. В матрицата от параметри и характеристики на
автомобилите е предложено вместване тези на училищните автобуси,
посочване на характерните им показатели и параметри, чрез които се
обезпечава безопасността на превоза.
3.На база на анализ на нормативните изисквания, отчитайки съвременните
условия, директиви и тенденции, подчинени на принципа на
непрекъснатост и усъвършенстване, е определена необходимостта от вид
и форма на обучение на шофьорите. При дефинирани цел, форми и
тематичен обхват, е акцентирано вниманието на видовете инструктаж по
безопасност и здраве. Предложена е стратегия за усъвършенстване
методиката на обучение . След анализ на парадигмите „знания, умения,
навици” и „учение чрез дейност” са представени диаграми на
дидактиката и примерна матрица за разширяване на обучението.
4.Предложен е модел на безопасен превоз на деца и ученици с училищен
автобус, обхващащ цялостното им поведение; преди , в самия превоз и
както и след него.Анализирани са условията за възпитание, обучение и
труд при различни обстоятелства и форми на образувания.
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5. Обосновани са условията и реда за извършване на периодични прегледи
за проверка техническите изправности на пътните превозни средства. На
база анализ на информационна система за електронно регистриране на
извършените периодични прегледи са разкрити и разширени техните
възможности и положителни ефекти. Анализирана е организацията и
методиката за извършване на периодичните прегледи.
6. Определени са целите на проведената анкета и задачите, които се
решават чрез нея за подобряване културата за безопасни условия на труд
при училищните превози. Представени са принципно структурирането на
въпросите и тяхното конкретно формулиране . Направено е обобщение на
резултатите от отговорите на въпросите.
4. ПРAКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ
В практическо отношение изводите и получените резултати са полезни
за използване от фирми , занимаващи се с превоз (автобус или лека кола)
на ученици и деца за учебна, извън учебна и възпитателна дейност при
осигурени условия за безопасност.
Материалите от дисертацията са полезни за усъвършенстване
организирането на начално и следващо преквалификационно обучение на
шофьорите на училищни автобуси със засилено внимание на безопасни
условия, за да се гарантира сигурността и намаляване на рисковите
фактори върху всички участници в превоза. Материалите от дисертацията
са полезни за усъвършенстване дидактическия метод на обучение на
шофьорите за получаване на качествени резултати при съвременните
условия.
Резултатите от проведените анализи и анкетни проучвания формират
насоки за усъвършенстване на наредбите за безопасност, методите за
вътрешен и външен контрол и прилагане на организационни и технически
мерки за постигане на висока култура на безопасност.
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5.ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА
Основните резултати по дисертационния труд са отразени в 2 публикации.

6.АПРОБАЦИЯ НА РАБОТАТА
Дисертационният труд е апробиран в основните си части на:
-1. 7th International Scientific Conference ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING –
MODERNITY, 28 – 30 May 2015 Varna, Bulgaria, Varna Free University
“Chernorizets Hrabar”, Faculty of Architecture
Ali Chakar, Hakan Orduhan, Oguz Ozyaral, OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY MEASUREMENT OF PERCEPTION OF SCHOOL SERVICE
DRIVE..р.489-494
IХ International Scientific Conference
“Civil Engineering Design and Construction”, 15-17 September Varna,
Bulgaria, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Faculty of Architecture,
Orduhan H., Terziev S., Chakar A., ANALYSIS OF THE RESULTS FOR
CULTURE IMPROVEMENT OF SAFETY WORKING CONDITIONS IN
SCHOOL TRANSPORT.
- 2.

7. СТУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертационният труд съдържа 127 страници и се състои от увод, 7 глави,
фигури , таблици, общи констатации и изводи, списък на публикациите по
дисертационния труд, списък на литературните източници, включващ 60
заглавия на латиница.
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II.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
УВОД
Училищните автобуси обхващат предучилищните и училищните превози
по предварително договорени маршрути и разписания. Безопасността на
превозваните ученици и деца имат голямо значение както за самите тях,
така и за цялото обществото. Безопасните условия на труд са фактори,
които определят безопасността и благосъстоянието на пряко
занимаващите се с превоза хора, така и на тези около тях. Правилно
предприетите мерки срещу злополуки, които могат да възникнат, биха
намалили материалните и духовни загуби.
В съвременния бизнес свят, инвестициите за образователни програми
относно безопасните условия на труд (БУТ) стават все по- важни.В тази
връзка трябва да се създаде организационна култура, която да увеличи
възприятията и уменията от гледна точка на БУТ, и да предотврати
опасностите и рисковете в даденото направление [7].
Безопасните условия на труд са фактори и условия, които определят
безопасността и благосъстоянието на временно заетите работници,
подизпълнителите, посетителите и другите хора, намиращи се наоколо [8].

Глава първа. Състояние и проблеми на културата за
безопасни условия на труд при превоз на ученици
Състоянието и проблемите на културата за безопасни условия на труд при
превоз на ученици са анализирани като са обхванати:
1.1. Регламент за превозни средства за услуги на Метрополитна област
Истанбул“ [32].
1.2. Длъжностна характеристика на шофьорите, превозващи ученици [6],
която е основание за определение на критериите при избора им:
а)характер, б) интелектуалност,в) емоционална стабилност, г) възрастова
зрелост,д) външен и вътрешен вид.
1.3.Задължения на ученицитe преди, по време и след превоз [11].
1.4. Задължения на помощния персонал,съпровождащ превозваните [23].
Цел на дисертационната теза и формулиране задачи за решение
Значимост на тезата
Безопасните условия на труд са фактори, които определят безопасността и
благосъстоянието на работещите и на хората около тях [8].
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Изследването се провежда в сектор“ училищни превози“ -Истанбул.
Обслужващата фирма разполага с 800 човека -шофьори и помощен
персонал. Ежедневно в движение са около 500 училищни автобуса,
превозват се около 9500 ученици и деца, 12 % от които са в предучилищна
възраст.
След изследване на литературните източници се преминава към
проектирането на анкета. Разработват се отделни анкети: за шофьорите, за
учениците и за помощния персонал. След получаване на становищата от
тях, резултатите се финализират.
От проведените предварителни проучвания могат да се направят
следните изводи
Представеният регламент (съгласно т.1.1) обхваща:
-Условия, при които превозните средства ще работят, като се има пред вид,
че автобусното предприятие и училищата отделно са в структури, които
имат различни предмет и обхват на работа, различни принципи на
устройство, организация и управление;
-Всяка от участващите страни в разглеждания феномен „превозпревозвани -превозвачи“ са в общата матрица:
„Превоз“- автобуси от обхвата на обществения и специализирания
транспорт, с определени маршрути и разписания в съответствие с
училищните структури.
„Превозвани“-ученици от предучилищна и училищна
възраст,придружители (родители,учители, възпитатели), ръководители на
училищни структури , ръководители на над училищни структури
(инспектори,министерства и др.);
„Превозвачи“ –шофьори; обслужващ персонал по поддържане и ремонт
на автобуси ; управляващи в структурата на фирмата (собственик на
автобуси) и във браншовата структура; контролни органи в и извън
фирмата.
Констатациите са:
- Не е представено защитено право на фирмата да бъде собственик на
училищен автобус. То се защитава с придобиване на лиценз. Не е направен
анализ за условията, при които се издава лиценз за извършване на превоз.
Той е необходим за постигане на пълна безопасност при превози.
-Училищният автобус е в обхвата на автобуси с обществен превоз на
пътници и в обхвата на специализирания превоз. Заедно с това, като се има
пред вид възрастта на превозваните и техните физически възможности,
наложително е изпълнението на редица специфични изисквания.
Определената в най-общ вид длъжностната характеристика на шофьора
„превозвач“ на ученици (съгласно т.1.2) показва:
8

- Не са анализирани многостранно и задълбочено задълженията, които
трябва да изпълнява шофьорът на училищния автобус. На фона на общите
изисквания за обществен превоз на пътници, не е акцентирано вниманието,
че превозът е за деца и ученици.
- Не е обърнато внимание на длъжностните изисквания към шофьора за
предварителна квалификация и начините за усъвършенстване. Не са
разкрити възможностите за продължаване на професионалното обучение в
съответствие с целите на обучение: обща, отраслова, специфична,
чуждоезикова и избираема подготовка.
- Не е представена стратегия за промяна в методологията за обучение и
квалификацията на шофьори, наложена от увеличаване интензивността на
движението, подчинена на принципа „учене чрез дейност“.
Определеното поведение на ученика в автобуса при качване, настаняване,
превоз и слизане (съгласно т.1.3) показва отношението между учениците и
шофьора, между ученици и техния придружител.
Констатациите са:
- При изпълнение на условията за безопасност и здраве не е анализирано в
пълнота поведението на превозваните деца и ученици при различни
обстоятелства, изискващи ползването на допълнителни уреди и
съоръжения. По-голямата продължителност на пътуване изискват
специално внимание на условията за уют, комфорт и безопасност.
- Необходимо е изясняване на взаимоотношенията между всички
училищни и извънучилищни звена, имащи отношение към управлението и
контрола за безопасни условия за възпитание, обучение и труд в
просветните звена.
В тази връзка за единен учебен и възпитателен процес се налага
стратегията за провеждане на инструктажи за безопасност и култура на
поведение на учениците при пътувания с извън учебна цел.
Представена е ролята на помощния персонал (съгласно т.1.4), чиято
дейност е свързана с качването, настаняването и слизането на децата и
учениците от превозното средство.
Проведеният литературен обзор , направените констатации,
изводи,формулираните насоки, са основание за формулиране целта на
дисертационния труд.
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Цел: „Подобряване културата за безопасни условия при училищни
превози“.
За постигане на целта е необходимо да бъдат решени следните задачи:
1. Да се анализират условията, при които се издава лиценз за извършване
на превоз на пътници, чрез който се осигуряват условията за безопасни
училищни превози.
2. Да се изгради стратегия, чрез норми и основни правила, за създаване на
договорни отношения при ползване на училищни автобуси и
съответстваща организация за превози на ученици.
3. На база на анализ на задълженията на шофьора на училищен автобус и
изискваното към него техническо обслужване , във връзка със създаване на
безопасни условия на труд, да се определят изискванията за длъжностната
характеристика на шофьора. Да се обоснове необходимостта от обучение
на шофьорите, съответстващо на определена квалификация.
4. В разнообразието на автомобилите и общите им характеристики, при
вместване на училищните автобуси в тяхната матрица да се посочат
характерните им показатели и свързаните с тях технически параметри.
5. При изпълнение условията на безопасност и здраве да се анализира
поведението на деца и ученици, превозвани с училищен автобус. На база
на установени несъответствия между нормативни изисквания и действия в
ежедневната практика, да се определят насоките за подобрение на
безопасните условия на труд.

Глава втора. Анализ на условията, при които се издава
лиценз за извършване на превоз на пътници
2.1. Oбщи положения, характеризиращи лицензионния режим.
Представени са:
2.1а.Превоз на пътници по вътрешни за страната автобусни линии, при
което е обърнато внимание за състоянието на пътя.
2.1б. Достъп на турските превозвачи до международни превози на
пътници и на чуждестранни превозвачи до превоз на пътници на
територията на Р.Турция.
2.1в. Анализ на условията, при които се договаря превозът на
пътници.
Обръща се внимание за това,че превозвачът отговаря за живота и за всяко
увреждане на пътника във връзка с превоза, докато пътникът е в
превозното средство или се е качвал, или е слизал от него. Превозвачът се
освобождава от отговорност, ако увреждането е причинено от
обстоятелства, при които независимо от взетите от него мерки, той не
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може да избегне. Превозвачът не се освобождава от отговорност за
вредите, причинени поради негови недостатъци или недостатъци на други
лица, изпълняващи функции с превоза, както за дефектите или състоянието
на превозното средство.
За осигуряване на БУ при превоз от съществено значение е гарантирането
им, което се постига като се изпълняват изискванията при контрол на
автобусите и тези на фирмата превозвач независимо, че тя има лиценз.
2.2. Анализ на системата за провеждане на контрол
Анализът на системата за провеждане на контрол показва, че той се
провежда от структурите на Изпълнителната агенция"Автомобилна
администрация“ и “Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор“.
Безопасността на превоза на ученици се подосигурява от широкообхватния и системен взискателен контрол, провеждан от
Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация“. Той се отнася до
това:
1. Да спират МПС, извършващи обществени превози на пътници;
2. Достъп до гаражите, сервизите и всички помещения, свързани с
дейността на превозвачите ;
3. Да изискват от превозвачите за проверка всички документи, свързани с
превоза на пътници;
4. Да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на
разрешенията за извършване на превоз ;
5. Да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на
обществен превоз на пътници , както и на техническата изправност на
пътните превозни средства;
6. Да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на
учебните програми от физическите и юридическите лица, получили
разрешение за обучение на кандидати за придобиване на професионална
компетентност;
7. Да ползват технически средства за установяване на размерите, масата,
натоварването на ос и техническото състояние на пътните превозни
средства и технически средства за контрол на устройствата за
ограничаване на скоростта;
8. За установяване на нарушенията да използват технически средства или
системи за заснемане;
„Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ извършва
проверки на лицата, регистрирани да извършват монтаж или монтаж и
ремонт на тахографи, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение
и условията, при които са го получили, и за изпълнение на нормативните
задължения.
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При извършване на контролни проверки на пътя и в предприятията
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" събира данни
относно минималните условия за изпълнение на регламента ,относно
хармонизирането на разпоредбите от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт по категориите:
1. за пътни проверки:
а) вид на пътя съгласно класификацията на пътищата, държава на
регистрация на проверяваното превозно средство;
б) тип на тахографа: аналогов или дигитален;
2. за проверки в предприятията:
а) вид на превозите: международни или вътрешни, на пътници или на
товари, за собствена сметка или срещу заплащане;
б) брой на превозните средства на предприятието;
в) тип на тахографа: аналогов или дигитален.
2.3. Формиране на нормативна стратегия за обществен превоз на

пътници в обхвата на превоз на деца и ученици
Целта на нормативната стратегия е да се определят:
1. условията и редът за издаване на лиценз за извършване на обществен
превоз на пътници или товари на територията;
2. условията и редът за извършване на специализирани превози на
пътници;
2.3а. Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници
Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници се издава в
случаите,когато физически и юридически лица, регистрирани като
търговци, отговарят на изискванията за: 1.благонадеждност;
2.професионална компетентност; 3.финансова стабилност; 4. установяване
на територията на Република Турция.
2.3б. Процедура за получаване на лиценз
Кандидатите за получаване на лиценз декларират желание пред органите
за управление и прилагат следните документи:
1. за физически и юридически лица, регистрирани като търговци.
Между приложените документи присъстват документи, че търговецът не е
в производство за обявяване в несъстоятелност; свидетелство за съдимост;
удостоверението за професионална компетентност на лицето и др.
2. за автомобилите:
а). копие на свидетелството за регистрация на автомобилите;
б) копие от карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на
пътници;
в) копие от договор за наем или лизинг на автомобилите.
. 2.3в. Изисквания към водачите.
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Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници трябва да отговаря
на следните изисквания:
1.да притежава свидетелство за управление,валидно за съответната
категория МПС
2. не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е
лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява МПС;
3. да е психологически годен;
4. да отговаря на изискването за квалификация на водача.
2.4. Специализиран превоз на пътници..Организация на превоза.
Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси,
за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за
проверка на оборудването им. Te се изпълняват само с превозни средства,
на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата
изправност, и за които има:
1. издадено удостоверение за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС;
3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за
проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на
деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на
деца и/или ученици.
Предпътният преглед се извършва преди всяко излизане на превозното
средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното
средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност
от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както и налягането, което той
поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител, аптечка,
обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
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Изводи:
1. Анализирани са условията, при които се издава лиценз за
извършване превоз на пътници, съобразявайки се с това, че превозът
е на деца и ученици. За вътрешни транспортни структури
вниманието е насочено към републиканската, областната и
общинската схема. Обръща се внимание за обхващане на възможни
международни превози.
2. При анализ на правилата при договорите за превоз, вниманието е
насочено основно на отговорностите на превозвача. Представено е
какво се проверява, чрез което основателно се насочва вниманието за
обезопасеност при превоза на деца и ученици. Посочените проверки
са по пътя и във фирмите собственици на автобуси. В проверката са
анализирани правата и задълженията на проверяващи и превозими.
3. В случаите на специализиран превоз на пътници е анализирана
организацията на превоза, като акцентът е към предпътния преглед
на техническото състояние и изправността на училищния автобус и
свързаната с тях документация. Предложена е стратегия, въз основа
на норми и основни правила, за създаване на договорни отношения
за ползване на училищни автобуси. Представена е организация за
превозите,обхващаща ползването на транспорт,подход за заявяване
услугата на транспортиране, спазване на дисциплината в автобуса,
разнообразни форми, чрез които училищният автобус е възможно поефективно да бъде използван.
4. В предмета на договора са обхванати задълженията на
изпълнителя, правата и задълженията на възложителя.

Глава трета. Изисквания към шофьора на училищен автобус,
формиращи длъжностната му характеристика.
За формиране длъжностната характеристика на шофьора се анализират
задълженията му при превоз на деца и ученици и задълженията му за
обслужване техническо състояние на автобуса, за да се създадат
безопасни условия на труд.
3.1. Основни задължения на шофьора на училищен автобус за превоз
на деца и ученици.
Шофьорът на училищен автобус превозва деца и ученици по маршрут и
график съгласно сключен договор. В най-общ аспект шофьорът:
* отговаря за опазване здравето и живота на учениците в автобуса;
* отговаря за изправността, вида и съхранението на автобуса;
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* подготвя и представя за заверка на директора на училищната структура
и за проверка на контролните органи необходимата документация;
* в отношенията си с учениците и техните родители не допуска проява на
физически или психически напрежения;
* общува с учениците, учителите, непедагогическия персонал и
родителите;
* в случаите, когато не е ангажиран с присъщата му дейност, изпълнява и
други задачи.
3.2.Образувателно изискване за квалификация по професията „Водач
на МПС за обществен превоз ”
Професията „Водач на училищен автобус“ е в обхвата на професията
„Водач на обществен превоз“.За нея Държавното образователно изискване
(ДОИ) определя изискванията за придобиване на 1-ва степен на
професионална квалификация за специалностите „Вътрешни и
международни превози на пътници”.За придобиването на квалификацията
по професията ДОИ определя: *общата подготовка, *отрасловата и
специфичната задължителна професионална подготовка, *задължителната
чуждоезикова подготовка,*избираемата подготовка.
3.3. Анализ съдържанието на държавно образователното изискване.
С ДОИ се определят: а) входящото минимално образователно равнище; б)
описанието на професията; в) целите на обучението; г) резултатите от
ученето; д) изискванията към материалната база; е) изискванията към
обучаващите.
3.3а. Изисквания за входящо минимално образователно равнище( или
професионален опит)
За обучение по професията „Водач на МПС за обществен превоз” с
придобиване на първа степен на професионална квалификация не се
изисква лицата да притежават предварителна професионална
квалификация или професионален опит. Лицата, кандидатстващи за
обучение за придобиване на първа степен на квалификация по професията
„Водач на МПС за обществен превоз”, трябва да притежават документ за
правоспособност минимум категория “В”,според ЗДП.
3.3б. Описание на професията
Описaнието на професията обхвaща: видовете трудови дейности,
отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията,определени в законови и подзаконови актове (здравословно
състояние,правоспособност и др.)
Придобилият първа степен на професионална квалификация по
професията „Водач на МПС за обществен превоз” осъществява вътрешни и
международни превози на пътници и на товари. При изпълнение на
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професионалните си задължения водачът на МПС за обществен превоз
работи с технологична документация; извършва демонтаж, монтаж и
контрол на техническото състояние на МПС; извършва дейности при
техническото обслужване и безопасната експлоатация на МПС. При
изпълнението на ежедневните задачи водачът спазва изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд,техника на безопасност,
хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност.
3.3в. Цели на обучението при различните видове подготовки.
Целите са ориентирани към широк профил на подготовка:
►Обучение по общата задължителна професионална подготовка –единна за
всички професионални направления;
► Обучение по отрасловата задължителна професионална подготовка –
единна за всички професии от професионално направление „Транспортни
услуги”;
►Обучение по специфичната за професията „Водач на МПС за обществен
превоз”- задължителна професионална подготовка;
►Обучение по задължителната чуждо- езикова подготовка по професията;
►Обучението по избираемата подготовка по професията „Водач на МПС за
обществен превоз” – първа степен на професионална квалификация.
3.3г. Резултати от ученето. Компетенции.
Анализът на квалификационната характеристика, съдържанието на
учебните програми, придобитите и защитени чрез изпити знания и умения
показват, че са получени следните компетенции:
I. Общи за професия „Водач на МПС за обществен превоз“
1. Познава и спазва нормативната уредба и изискванията за безопасни
условия на труд
2. Разчита технологична документация, подготвя и попълва отчетни
документи
3. Подготвя и планира пътуването
4. Извършва монтаж и демонтаж на механизми от агрегатите на МПС
5. Извършва контрол на техническото състояние на транспортното
средство
6. Участва в техническото обслужване на МПС/ транспортно средство
7. Рационално управлява превозното средство на базата на изискванията за
безопасност
8. Ползва чужд език
II. Специфични за специалност „Вътрешни и международни превози
на пътници“
1. Разчита и използва технологична документация.
2. Създава условия за комфорт и безопасно превозва пътниците.
3. Отчита опасностите от пътя, превозното средство и средата на
движение.
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4. Поведение на водача при пътно-транспортно произшествие (ПТП).

3.4. Характерни показатели и технически параметри на „училищните
автобуси“.
От съществено значение за изпълняваната длъжност с професия „Водач
на обществен превоз“,в частност „Водач на училищен автобус“,с оглед
качествено обслужване и осигуряване безопасност при превоза ,е
познаването на характерните показатели и свързаните с тях технически
параметри на автобусите и в контекста на тях, на автобусите за превоз на
деца и ученици.
3.4а. Основни характеристики. Класификация.
Автомобилът е с големи възможности за управляемост и проходимост,
определени от това че той е моторно превозно средство за движение по
пътища при различни пътни и атмосферни условия. Във връзка с
осигуряване на безопасността е необходимо шофьорът да има знания и
умения по обслужване на основните части, техните параметри и
характеристики, между които отнасящи се за двигател, шаси
(трансмисия,ходова част,система за управление), каросерия, работно и
допълнително оборудване. От значение са знанията и уменията, отнасящи
се до:
- трансмисията на шасито,служеща за разпределение и предаване на
въртящия момент от двигателя към задвижващите колела на машината;
- ходовата част, включваща рама, мостове, окачване и ходов двигател;
- системата за управление, служеща да зададе на автомобила необходимото
направление на движение чрез механизмите за управление и за спиране на
машината чрез спирачната уредба.
При разглеждане характеристиките на училищните автобуси трябва да се
има пред вид, че те са в обхвата на автобусите за обществен превоз, а също
така и класифицирането на автомобилите.То се извършва според:а)
предназначението; б) вида на двигателя; в) проходимост; г) формата на
каросерията.
3.4б. Основни геометрични параметри и експлоатационни свойства.
Основните параметри и свойства са посочени на фиг.3.1 и фиг.3.3.

фиг.3.1. Основни геометрични параметри и експлоатационни свойства
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фиг.3.3. Експлоатационни свойства на автомобилите
Изводи:
1. Анализирани са задълженията на шофьори на училищни автобуси при
превоз на деца и ученици и изискваното за тях обслужване на автобуса за
получаване на безопасни условия на превозваните.
2. В съответствие със задълженията е определена необходимата
професионална квалификация, обхващаща обща, отраслова, задължителна,
специфична, избираема и езикова подготовка.
3. На база на описание на професията са представени изискванията за
входящо минимално образователно равнище. Формирани са целите на
обучението, в резултат на което са посочени придобитите знания след
завършване на образованието. Те формират компетенциите на професията
„водач на моторни превозни средства за обществен превоз” относно
спазване на изискванията за безопасните условия, подготовка на
пътуването, монтаж и демонтаж на агрегати от МПС, контрол на
техническото състояние и техническото обслужване на МПС.Заедно с това
получава специфични компетенции, относно ползване на технологична
документация , създаване на условия за комфорт и безопасност при
пътуване, отчита рисковете. В длъжностната характеристика за шофьор на
училищен автобус се обосновава подчинеността, връзките и
взаимодействията, отговорността на професията, условията на труд и
производствена среда.
4.На основание общите характеристики на автомобилите и в частност на
автобусите, са посочени характеристиките, свързани с автобусите за
превоз на деца и ученици.

Глава четвърта. Oбучението на шофьорите-стратегия за
висока квалификация
Анализирани са нормативните изисквания към шофьорите, за да се
обоснове вида и формата на обучението им. То отчита съвременните
условия, директиви и тенденции, както и необходимостта от непрекъснато
обучение .
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4.1. Директива за начална квалификация и продължаващо обучение
на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на пътници.
Задължението за притежаване на начална квалификация и преминаване на
продължаващо обучение е предназначено да подобри пътната безопасност
и безопасността на водача на превозно средство,включително и при
операции, извършвани от водача на превозното средство, когато
превозното средство е спряло.
За да поддържат своята квалификация,съществуващите водачи на превозно
средство са задължени да преминават периодичен курс на опресняване на
уменията, които са съществено важни за тяхната професия.
Минималните изисквания, на които трябва да се отговори при началната
квалификация и продължаващото обучение, засягат правилата за
безопасност, които трябва да се спазват при управление на превозно
средство и когато превозното средство е спряло. Развитието на защитното
управление на превозното средство, изразяващо се в предвиждане на
опасността и съобразяване с другите участници в движението, както и
рационалната консумация на гориво, имат положително въздействие върху
обществото и самия автомобилен транспортен сектор.
Квалификация и обучение.
Управлението на превозно средство е предмет на задължителна начална
квалификация и задължително продължаващо обучение. В тази връзка
държавата осигурява: а) система за начална квалификация; б) система на
продължаващо обучение
4.2 Анализ на условията за провеждане на обучение на водачите на
автомобили за превоз на пътници и на условията и реда за провеждане
на изпити за придобиване на начална квалификация
Анализът на условията за провеждане на обучение се извършва, за да се
определят най-подходящите от тях с цел постигане висока и адаптивна
квалификация. В резултат от изследването се дефинират условията и редът
за:
1. провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите;
2. провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите;
3. извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация
на лицата, организиращи и провеждащи курсове за обучение;
4. организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване
на начална квалификация.
4.3. Периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите
4.3а. Анализ на условията и реда да провеждането на периодично
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правила за
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осигуряване на безопасни условия на труд
Подготовката на персонала е една от основните предпоставки за
безопасност и здраве при работа. Тя включва обучението и инструктажа за
работа при безопасни условия на труд. В резултат на анализ е представено
примерно съдържание на началния инструктаж.
4.3б. Стратегия за провеждане на инструктаж за безопасни условия на
труд.
Стратегията определя условията и реда за провеждане на обучение и
инструктаж по безопасност и здраве при работа.
Работодателят не трябва да допуска до работа работник и служител,
който не притежава необходимите знания и умения и/или не е
инструктиран по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд.
Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа трябва да
се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на
работодателя.
4.3в.Инструктаж по безопасност и здраве при работа
Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на
работниците и служителите практически указания за безопасно
изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните
условия на работа.
Видовете провеждан инструктаж са:
Начален инструктаж. Провежда се на лицата, които постъпват на работа,
както и на лицата с оглед запознаването им със:
1. основните правила и изисквания по безопасност при работа;
2. вида и характера на извършваната работа;
3. специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на
работещите;
4. изискванията към тяхното поведение.
Инструктаж на работното място. Той е практическо запознаване на
работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното
изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди
да му бъде възложена самостоятелна работа.
Периодичен инструктаж. Той поддържа и допълва знанията на
работещите по безопасност и здраве при работа.
Ежедневен инструктаж. Провежда се на работещи, пряко заети в
дейности с висок производствен риск.
Извънреден инструктаж. Провежда се в случаите:
1. след всяка трудова злополука по Кодекса за социално осигуряване и
установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария
и природно бедствие;
2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и
изискванията по безопасност и здраве при работа;
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3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини
и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на
работа;
4.4.Повишаване на квалификацията на водачите на автобуси
Статистиката на ПТП показва, че над 90 % от всички ПТП стават по
вина на водачите на превозни средства. Делът на ПТП, предизвикани от
водачите, които извършват обществен превоз на пътници е незначителен в
сравнение с този на водачите на лични МПС. Факт е обаче, че
пътнотранспортните произшествия с участието на превозно средство за
обществен превоз, се характеризират с висока степен на риск.
Особено полезни са изискванията на Директивата за първоначална
квалификация и периодично обучение на водачи на различни ППС за
превоз на пътници, както и Директивата относно свидетелствата за
управление.
Кандидатите преминават обучение за техническите характеристики на
превозното средство и действията за безопасно управление,за да се
контролира превозното средство, за умения за качване на пътници, на деца
ученици в превозното средство по отношение на правилата за
безопасност, разпределение на пътниците,устойчивост на превозното
средство по време на движение,техники на закрепване и осигуряване и др.
Кандидатите се обучават на правилата за взаимодействие с пътниците и
спецификата на определени групи пътници /инвалиди, деца/.
Начална квалификация
При началната квалификация се избира eдна от двете възможности:
• І вариант-комбинация от курс и изпит.Този тип начална квалификация
включва задължително посещаване на курс. Той приключва с теоретичен
изпит.
• ІІ вариант-само изпит. Този тип начална квалификация не изисква
задължително посещаване на курс, водачите се обучават самостоятелно и
полагат теоретичен и практически изпит.
Периодично обучение
Водачите,притежаващи начална квалификация или преминали
периодично обучение, трябва да преминават последващо периодично
обучение на всеки пет години.
Периодичното обучение включва посещаване на задължителен курс.
Това обучение се организира от оторизиран учебен център. Периодичното
обучение е предназначено да разшири или да преразгледа някои от темите
определени в директивата.
Учебни центрове
Центровете за обучение, които провеждат началната квалификация и
периодичното обучение, трябва да бъдат одобрени от компетентните
органи на държавата. За да се осигури качеството на тези центрове,
компетентните органи трябва да определят хармонизирани критерии за
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тяхното одобряване,включително изискване за доказано високо ниво на
професионализъм.
Одобрение се дава само когато учебният център притежава:
* подходяща програма за квалификация и обучение, определяща
преподаваните теми, учебен план и методи на преподаване;
*квалифицирани преподаватели;
* помещения, където се провежда обучението,
*учебни материали - средствата даващи възможност за практическа работа
*превозни средства използвани за обучението.
Целта на въвеждане на задължението за притежаване на начална
квалификация и преминаване на периодично обучение е да се повиши
безопасността на движението и безопасността на водача на превозно
средство, включително при дейности, извършвани от водача, когато
превозното средство е спряло, развитието на превантивно управление на
превозното средство – предвиждане на опасността, съобразяване с другите
участници в движението, опазването на околната среда и рационалната
консумация на гориво.
Нещо повече, предполага се, че съвременният характер на професията
ще повиши интереса на младите хора към нея.
Доказано е, че в 90% от случаите произшествията са предизвикани от
неправилни реакции на водачите. От няколко години в държави като
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария и Италия са организирани
специални центрове за техника на управлението и обучение по безопасност
на движението. Те са оборудвани със специални съоръжения, чрез които
може да се симулира всяка рискова ситуация по време на път. Основният
принцип, на който се подчинява цялото обучение, е формулиран в текста:
“Безопасността не е въпрос на късмет”. Изводът, до който стигат
експертите в тези разработки е, че в резултат на постоянното
усъвършенстване на конструкцията на превозните средства и подобряване
на инфраструктурата, човекът се оказва най-уязвимото звено в системата.
Правилното поведение на волана не е само усет,то може да се усвоява, но
според експертите е нужно осъзнато лично преживяване. Основавайки се
на тези изводи, обучението се провежда на принципа “Обучение на базата
на собствен опит”. Симулаторите дават възможност да се създадат
условия, при които водачите сами да преосмислят и оценят реалните си
възможности. Обучението дава възможност за създаване на практически
навици за преодоляване на рискови ситуации. Това става на добре
оборудвани тренировъчни писти, където човекът зад волана е поставен в
стресови ситуации при пълна гаранция за неговата безопасност.
В обучението се включва правилно спиране при различни пътни условия,
управление в завой, овладяване при занасяне на автомобила, избягване на
внезапно появило се препятствие. На специално пригодени хлъзгави писти
водачите се обучават да овладяват превозното средство. Много фирми
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изпращат своите водачи всяка година на такова обучение. Целта е
максимално да се овладеят рисковите ситуации, причинени от грешките на
водача, съгл. [29].
4.5. Стратегия за промяна в методиката за обучение и квалификация
на шофьори
Съществуващата методика на обучение се базира на парадигмата “знанияумения-навици”, която прави обучението репродуктивно и
инструктивно.В обстановка на интензивно движение и мощни автомобили
на преден план излизат не толкова придобитите знания, а необходимостта
от вземане на правилни решения (някога за части от секундата).
Това означава, че излизайки от учебната форма и получавайки
правоспособност да управляват МПС, новите водачи трябва да притежават
знания за:
- самостоятелно планиране на своите действия при управление на
автомобила;
- особености на регулирането на движението по нови и непознати
маршрути;
- наблюдение на останалите участници в движението и умения за
разбиране и предвиждане развитието на пътната ситуация.
Именно тези знания,формиращи поведение, преминавайки с времето в
умения, са предпоставка за подобряване на квалификацията на новите
водачи на МПС. Стратегията на усъвършенстваната технология за
обучение на водачи на МПС се базира на парадигмата “учене чрез
дейност”.
Елементите на съществуващата дидактическа система са представени на
фиг.4.1, където са конкретизирани целите на входа и учебното съдържание.

Фиг.4. 1. Система на дидактиката
Необходими са промени на входа и на изхода (изпита), което от своя
страна води до промени в останалите елементи.Такава насока е
представена в GDI-матрица- Фиг.4.2, разработена от Еско Кескинен (1996).
Тя съдържа целите на обучението на шофьори на 4 нива.
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Фиг4. 2. Разширяване на обучението, подготовката и изпитите
Тази матрица е базирана на предположението, че задачите свързани с
управлението могат да бъдат описани като йерархия. Идеята за
йерархическия подход е свързана с това, че способностите и
предпоставките, изискващи високо ниво, оказват влияние върху исканията,
решенията и поведението в по-ниското ниво. Нивата в матрицата са
четири: 4.Цели в живота и жизнени умения; 3.Цели и контекст на
управлението; 2.Управление в трафик; 1.Контрол над превозно средство.
Четвърто ниво. То се отнасят към личните мотиви и поведението по
време на управление и участието в инциденти.
Трето ниво. Вниманието е насочено върху целите за управлението и
контекста,
в който управлението е представено. Вниманието е насочено към това
защо, къде, кога и с кого се провежда управлението.
Обучението на водачите според съществуващата методика традиционно
насочва вниманието към ниво 1 и ниво 2.
Безопасният водач е не само с добри умения, но също е наясно и с
рисковете на своите собствени способности и характерни черти като човек.
Изводи:
1. На база на анализ на нормативните изисквания е мотивирана
необходимостта за вида и формата на обучение на шофьори,
отчитайки съвременните условия, директиви и тенденции, както и
необходимостта от непрекъснато обучение и усъвършенстване.
Представена е определящата роля на директивата на начална
квалификация и продължаващо обучение.
2. Анализирани са условията за провеждане на обучението и
свързаното с него документиране. Обхванати са случаите за различна
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3.

4.

5.

6.

принадлежност на държавите към ЕО, през чиято територия е
маршрутът на автобусите.
Анализирани са входовете на обучение: начално и периодично
обучение. Представена е и е анализирана организацията на курсовете
за обучение: условията и реда за провеждане. Анализирани са
провежданите инструкции на работници и служители: тяхната
необходимост и форми за провеждане.
Специално внимание е отделено за провеждане на инструктаж за
безопасни условия на труд. Формирана е целта, формите на
провеждане, обхвата върху който те се простират. Отделено е
внимание за анализ на инструктаж по безопасност и здраве, както и
на случаите за провеждане на ежедневни инструктажи.
Специално внимание се отделя на повишаване на квалификацията. За
различните фази на квалификацията са посочени необходимите
знания и начина за контрол при получаването им чрез провеждане на
изпит.
Представена е стратегия за промяна на методиката на обучение и
квалификация ята на шофьори след анализ на парадигмите „знания,
умения, навици” и „учение чрез дейност”. В съответствие с тях са
представени диаграми на дидактиката и примерна матрица за
разширяване на обучението, подготовката и изпитите чрез които се
компенсират липсващите компетенции на водачите.

Глава пета. Изисквания към деца и ученици, превозвани с
училищен автобус
При изпълнение условията за безопасност е анализирано поведението на
децата и учениците, превозвани с училищен автобус. Обърнато е внимание
за изискваната организация и отговорности от страна на училищното
ръководство.
5.1.Анализ на изискванията за безопасни условия на възпитание,
обучение и труд в системата на народната просвета
Анализът се провежда за изпълнение изискванията, осигуряващи
безопасност, като са представени условията, при които се намират
учениците:
– превозът с автобус е със сравнително малка продължителност, но в
същото време придвижването до автобусната спирка, качването в автобуса,
самият превоз, слизането и придвижването до училищната сграда, са
различни от поведението на учениците през другите части на деня. При
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посочените обстоятелства са възможни въздействия със съоръжения и
предмети, които създават риск за влошаване на безопасността;
– по–различното място, което заема ученикът при превоза предполага поголяма самостоятелност, поведение за личностна изява, които са фактори,
влияещи на безопасността;
– поведението на ученика при превоз с автобус е пряко свързано с
възпитанието му, за което определяща е ролята на родителите и учителите;
– разширяват се случаите за превоз при различни форми на учебния
процес, при които по-горе изложеното все по-категорично се изявява.
Изискванията за безопасни условия при възпитание, обучение и труд се
отнасят за всички участници в процеса: в предучилищното възпитание , в
учебно-възпитателния процес и/или в трудовата дейност в просветните
звена.
5.1a.Изисквания за осигуряване на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд
За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при
провеждане на възпитателна, различни форми на учебна и извънучилищна
дейност и при извършване на трудови дейности в просветните звена се
спазват установените единни правила, норми и изисквания.
За осигуряване на безопасни условия се спазват установените правила,
норми и изисквания, когато ученици, педагогически и непедагогически
персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или
съвместно дейностите, отнасящи се до:- ремонт на електрически,
отоплителни, вентилационни, климатични и аспирационни инсталации; строително-монтажни дейности; -товаро-разтоварни и транспортни
дейности, извършвани в двора на училището.
В просветните звена се спазват, освен държавните, така също и
установените отраслови и ведомствени правила и нормали за безопасни
условия на труд, съответстващи на дейността им.
5.1б. Организация и контрол на дейностите по осигуряване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Анализът показва полезността на правилниците за осигуряване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд, разработени от
просветните звена. Те се отнасят за децата, учениците, педагогическия и
непедагогическия персонал от просветното звено, както и за лицата, които
по различни поводи се намират в детската градина, учебната сграда,
учебните цехове, работилниците, производствените участъци, площадките,
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терените. Правилникът включва: конкретизирани изисквания ;
задълженията за провеждане на инструктаж по безопасност на труда ;
задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал по
осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд.
5.2. Изисквания за поведение на ученика, пътуващ с училищен
автобус
Акцентира се върху поведението на ученика.
Поведение при качване в автобуса.
Ученикът чака на посочената автобусна спирка, от правилната страна на
пътното платно, навътре на тротоара, далеч от платното.Не играе на
автобусната спирка. Учениците се качват един след друг, без да се блъскат.
Поведение вътре в автобуса.
Ученикът сяда спокойно и поставя ученическата си чанта върху краката
си.
По време на пътуването ученикът стои седнал на мястото си със сложен
предпазен колан. Пази седалките и автобуса чисти.Ученикът не говори
високо, за да не смущава шофьора и пътниците.Не разговаря с шофьора
безпричинно.
Ученикът става от мястото си, само когато автобусът е вече спрял.
Поведение при слизане от автобуса
Учениците слизат един след друг, без да се блъскат и бързо се отдалечават
от автобуса.Ученикът не трябва да спира и остава пред вратите на
автобуса, след като е слязъл. Ако трябва да се пресече улицата, ученикът
изчаква автобуса да потегли и да се отдалечи достатъчно, оглежда се и
тогава пресича. Ако автобусът стои на място и не се движи, тогава
ученикът продължава зад него и се отдалечава по тротоара. Ученикът
слиза на пътното платно и пресича малко към средата му, за да види има
ли превозни средства на пътя и да бъде забелязан от техните шофьори. Ако
няма коли пресича.Ученикът никога не пресича пред или зад спрял автобус
или друго превозно средство, дори когато е на пешеходна пътека.
5.3. Aнализ на организирането и провеждането на детски и ученически
отдих и туризъм
Aнализът на организацията и провеждането на детски и ученически отдих
и туризъм е необходим с оглед разширяване обхвата на учебната и
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възпитателната дейност. Тогава пътуващите са подложени на разнообразни
рискови за безопасността въздействия.
5.3а. Условия и ред за организиране и провеждане на детския и
ученическия отдих и туризъм
Формите на организиран отдих на децата и учениците, при които се провежда
възпитателна, културно-развлекателна, здравно-закалителна и лечебнооздравителна работа, имат различен вид: отдиха в почивните бази,
екскурзионното летуване, излетите, походите и експедициите, училището
сред природата, селския туризъм, спортните почивни бази, екскурзии и др.
Всяка една от формите изисква организация, имаща общ и специфичен
характер.
5.3б Изисквания към персонала, обслужващ провеждането на отдиха
на децата и учениците
Броят и видът на персонала при организирания отдих и туризъм се
определят в зависимост от формата, броя и възрастовия състав на децата и
учениците. За педагогически персонал, обслужващ почивните бази, се
осигуряват директори от системата на просветата, учители, възпитатели,
педагогически съветници и по изключение -студенти,обучаващи се по
педагогически специалности. Медицинският персонал при провеждането на
различни форми на отдих се осигурява от организатора. Когато почивната
база е разположена край водна площ, организаторът задължително спазва
Наредбата за водно-спасителна дейност и обезопасяване на водните площи
.
5.3в. Провеждане на инструктаж за безопасност и култура на
поведение на учениците при ученически туристически пътувания
Учениците са длъжни да се запознаят и да изпълняват инструкцията за
безопасност и култура на поведение при ученическите туристически
пътувания преди провеждане на всяка дейност; да изпълняват
законосъобразни разпореждания на ръководителите на групата; да спазват
изисквано поведение в автобуса и в обекта за настаняване .
5.3г. Изисквания към участниците в различните форми на ученически
отдих
Децата и учениците, които участват в различните форми на организиран
отдих, подлежат на предварителен медицински преглед. В организираните
форми на отдих не се допускат деца или ученици,които са със здравословни
проблеми. Не се допускат деца ненавършили тригодишна възраст, а за
ученици - 12 години при екскурзионно летуване. Участниците в различните
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форми на организиран отдих и туризъм задължително се застраховат за
тяхна сметка или за сметка на организатора.
Изводи:
1. При изпълнение условията на безопасност е анализирано поведението на
децата и учениците, превозвани с училищен автобус.
2. Анализирани са условията за възпитание, обучение и труд в просветни
звена, обхващащи детски градини, училища и обслужващите ги звена.
3. Представени са и са анализирани различни видове съоръжения, в допир
с които е възможно да са обучаемите. Определени са задълженията на
длъжностните лица, имащи отношение към тези съоръжения.
4. Анализирана е стратегията, с която трябва да се провежда инструктажът
за без опасност и култура на поведение на учащите при провеждане на
туристически пътувания, включително и тези с образователна цел.
Вниманието е насочено към анализ на задълженията на учениците извън
училище: в автобуса, в обекта за настаняване и др. Отделено е внимание за
медицинското обслужване на превозваните деца и ученици и за
осигуряване на мерки за опазване на живота и здравето им.

Глава шеста. Проверки на училищни автобуси
В ежедневната практика, в резултат на собствени или контролни
ведомствени проверки, се установява несъответствие между нормативните
изисквания и действията в реални условия. При тези случаи, за избягване
на рискови ситуации се определят насоките за подобрение на безопасните
и здравословни условия на труд, за което е направен анализ на:
– нормативните изисквания, регламентиращи провеждането на контрол;
– обстоятелствата за провеждане на контрол и установяване на определени
нарушения.
6.1. Определяне на изисквания, регламентиращи провеждането на
контрол.
6.1а. Постановка. Общи положения.
Aнализът на изискванията, регламентиращи провеждането на контрол,
показва, че те са в аспект в който се определят [1]:
*условията и редът за извършване на периодични прегледи;
*условията и редът за издаване на разрешение за извършване на
прегледи;
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*изискванията към контролиращия състав;
*изискванията към контролно-техническите пунктове;
*начина и формата на документиране на резултатите от проведения
контрол
Когато е предвидено изискване за допълнително оборудване на
превозните средства, какъвто е случаят с училищните автобуси,
периодичният преглед включва и проверка на допълнителното им
оборудване.
6.1б. Формулиране на изискванията към контролно-техническия
пункт и на контролиращата комисия.
Периодичните прегледи и проверки на ППС се извършват в контролнотехнически пунктове, отговарящи на определени изисквания. В
контролно-техническия пункт трябва да има:
- компютризирана система за управление средствата за измерване,
- информационна система за електронно регистриране на извършените
периодични прегледи на ППС.
Компютризираната система за управление средствата за измерване
осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с
определена методика и защита от нерегламентирана операторска намеса.
Контролиращата комисия е с изисквана професионална техническа
компетенция
6.2. Организация на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътни превозни средства.
Автобусните автомобили, към които се отнасят автобусите за превоз
на деца и ученици, подлежат на периодичен преглед преди изтичане
на шест месеца от предходния преглед. Периодичните прегледи на ППС
обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и
механизмите, имащи връзка с безопасността на движението, отделяне на
отработелите газове и изправността на шумозаглушителните им устройства
при спазване на определена методика.
Техническите неизправности и несъответствията се категоризират в
групи в зависимост от въздействието им върху безопасността на
превозното средство и риска, който пораждат за участниците в
движението, както следва: незначителни неизправности; -значителни
неизправности; -опасни неизправности.
Заключение за техническото състояние на превозното средство се прави
на база на оценката на общото въздействие на всички установени при
периодичния преглед неизправности и несъответствия върху
безопасността на превозното средство и риска за участниците в
движението.
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6.3. Насоки за усъвършенстване на системата за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства Насоките за усъвършенстване са в направление,
гарантиращо безопасни и здравословни условия при движение[2], чрез:
*прилагане система на застраховане; *приложение на допълнителни
условия в училищния автобус с оглед удобство и повишена сигурност,
*изисквания от първоначален и периодичен контрол при внедряване на
нови технически ефективни решения.
6.4. Анализ на методиката за извършване периодичен преглед за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Aнализът се провежда в насоки за оценяване на несъответствия между
регламентирани изисквания и действително състояние. Методиката
определя еднакви изисквания и критерии при оценка на изправността на
отделните елементи.
Целесъобразно е несъответстието да се оценява в следните насоки:
Насока І.
І. І. Идентификация на ППС.
І.ІІ. Спирачна уредба. Определяне на спирачната ефективност
1. Спирачна ефективност на работна спирачна уредба
2. Спирачна ефективност на спирачна уредба за паркиране
3. Норми за спирачна ефективност (Z) на пътни превозни средства
І.ІІІ. Вредно въздействие
Проверка на съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработените
газове
Насока ІІ.
ІІ.1. Допълнителни проверки
ІІ.2. Проверка оборудването на автобус за превоз на деца и ученици
6.5. Анализ организацията на движение по пътищата-основа за
безопасно
движение
6.5а. Характеристика на провеждания контрол. Установяване на
видовете нарушения.
Всеки ден над 500 деца губят живота си от пътнотранспортни
произшествия в световен мащаб. Това е силно обезпокоителен факт, който
ни задължава да се замислим какви са днешните и утрешни действия,
какво правим това да бъде ограничено и да не се случва. При тези
инциденти причините и отговорността са не само във водачите на превозни
средства, но и в самите деца и ученици, и техните родители. Не са редки
случаите на злополуки с фатални последствия и с училищните автобуси.
Проверките по тяхната регистрация показва, че 8% са наети от частни
училища, 67% - от общински, а 25% - са на ведомственото министерство.
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Това е основание на фона на общите отговорности по-точно да бъдат
адресирани отговорностите на собствениците на училищните автобуси и
на ползвателите им.
Анализът на случващите се инциденти показва, че за тяхното ограничаване
от съществено значение е провеждането на взискателен и прецизен
контрол от страна на органите за управление от всички нива. За постигане
на по-висока ефективност от контрола е подходящо:
. - контролът да се провежда като се спазват принципите на
едновременност, масовост, непрекъснатост и етапност;
- да се увеличава значимостта на провеждането на контрола и
резултатите от него;
- да се създава широка публичност и привличане вниманието на
обществеността за провеждането на контрола и за резултатите от него.
Особено успешни са проверките,когато се провеждат за някаква кауза,
например каузата за «безопасност и здраве на децата».С такова значение
бе мотото на Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН.
„Спаси живота на децата", през май 2015 г. Инициативата постигна целта
за привличане на вниманието към спешната необходимост от по-добра
защита на децата, както и генериране на мерки, които са необходими за
постигане на това.
При проверките се констатират някои характерни особености:
- редица фирми, имащи лиценз за дейност, не подновяват договорите с
учебните заведения, поради технически и финансови причини;
- има недостиг на субсидия за превоз на деца. Става дума не само за
училищните и наетите автобуси, но и за останалите, извършващи превози,
като “Случаен превоз”, защото за деца до 7 години превозът е безплатен.
За постигането на по-голяма ефективност училищните автобуси се
проверяват два пъти.
Първа проверка. Първата проверката се провежда в периода от (20.0810.09.) в периода, предхождащ новата учебна година, като инспекторите
на Автомобилна администрация следят за спазването на нормативните
изисквания и техническата изправност на всички училищни автобуси.
Целта е превозвачите и водачите да обърнат внимание на техническото
състояние на специализираните превозни средства и готовността им да
превозват учениците през новата учебна година.
Втора проверка. Със старта на учебната година проверките продължават
на пътя, като инспекторите следят стриктно техническото състояние на
автобусите, преминат ли е техническият преглед, както и дали са
изпълнени направените предписания от предходни проверки.
Анализът на резултатите от проверките показва, че през последната
година се забелязва значително намаляване на нарушенията, най-вече на
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сериозните нарушения, свързани с техническото състояние, което
означава, че училищните автобуси са безопасни, а водачите са подготвени
да превозват деца и ученици. Като причина за тези резултати е
постоянството при контрола.
Организираните проверки нямат случаен характер. Констатациите на
управляващия орган - ИА "Автомобилна администрация" са категорични,
че проверките на превозните средства продължават на пътя. Предвидени
са и изненадващи инспекции през цялата учебна година, както и още
няколко специализирани проверки преди ваканциите. Понякога
организираните проверки са с тематична ориентация, което също играе
положителна роля. Така например проверката е насочена по–определено
към:
-минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници,
- изготвяне график за работата на водачите и работен дневник,
- преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси следва да
преминат на предпътен медицински преглед за здравословно състояние и
наличие на алкохол в кръвта, а автобусите – на предпътен технически
преглед,
- оборудване с устройство за ограничаване на скоростта на автобусните
(трябва да бъде съобразено със Закона за автомобилните превози).
Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на
техническата им изправност на всеки 6 месеца и трябва да отговарят и на
изискванията, включени в карта за допълнителен преглед на автобус.
Пример за лоша практика
Често, поради интензивен трафик на превозни средства, липса на свободни
парко места и проявена несвоевременна съобразителност, паркирането на
училищните автобуси се извършва неправилно-фиг.6.1.Това е лош пример
как да „паркираме" двата училищни автобуса на тротоар. Представеният
случай създава сериозни нарушения в реда на придвижване на
пешеходците. Фиг.6.3 показва не добре установен ред при качване на
ученици в автобуса.
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Фиг.6.1

Фиг.6.3

По-характерните нарушения, получени през по-горните етапи на проверка
са:
През първи етап:
- технически неизправности (спукани стъкла, не проведен периодичен
преглед);
- липса на пожарогасители и аптечки;
- водачи без карта за квалификация и др.
При всички констатирани нарушения са направени предписания същите да
бъдат отстранени преди началото на учебната година.
През втория етап:
- малка част от направените предписания от инспекторите на Автомобилна
администрация от предходни проверки не са изпълнени
- не спазване на нормативните изисквания към водачите за възраст и стаж
(минимална възраст от 25 год. на водачите и професионален опит поне 2
год.).
В резултат на проверките основната констатация е: съставени са 5,6% акта,
има спрени автобуси от движение за 6 месеца поради извършване на
превоз без лиценз.
6.5б. Анализ на установените видовете нарушения в резултат от
проверките.
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Най-често срещаните нарушения са:
- Технически неизправности - износени гуми, пукнати стъкла, изпускане
на въздух от спирачната система, неизправности по кормилната уредба,
- Отсъстват аптечки, пожарогасители.
- Водачите са без карта за квалификация.
- Без преминат периодичен технически преглед.
- Превоз на деца над допустимото за превозното средство. Автобусът по
регист- рация е 16+1, а водачът е качил 22 деца.
- Без ограничител на скоростта.
- Без трудови договори на водачите.
- Без заверен протокол за изправни тахографски апарати, без дигитална
карта на водача.
- Липса на договор за специализиран превоз, който трябва да се сключи
или с общината или с училището.
- Липса на обозначителни табели, без табела "деца",
- Незаверени маршрутни разписания,
- Без пътен лист
Изводи:
1. Обосновани са условията и реда за извършване на периодични
прегледи за проверка техническите изправности на ППС.
2. Анализирана е информационна система за електронно регистриране
на извършените периодични прегледи, формулиране на входните
данни и въвеждането им.
3. Оценена е характеристиката на контролиращата система.
Обоснована е необходимостта от технически средства за работа на
системата по осигуряване и са разкрити техните възможности.
Анализирана е организацията за периодичните прегледи.
Охарактеризирани са видовете неизправности.
4. Анализирана е методика за извършване на периодичен преглед за
проверка на техническата изправност. Анализирани са :
идентификацията на ППС, параметрите за определяне спирачната
ефективност, вредното въздействие на изходящите от двигателя
газове. Представена е проверката на допълнителните елементи в
ППС.
5. Представени са обстоятелствата, при които се провежда контролът.
Установени са входните нарушения, в резултат на двуетапен и на
систематичен контрол.

35

Глава седма. Анализ и обобщение на резултати от анкетно
проучване на „културата за безопасни условия на труд при
училищни превози“.
7.І. Цели и задачи на проведената анкета.
Проучването, извършено в периода май 2015– май 2016 година, дава
актуална информация за ефективността на превоза с училищен автобус.
Основната цел на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност за
безопасни и здравословни условия при превоз с автобус. Тя изпълнява
важна задача чрез актуална представа за мнението на участниците в
разглеждания въпрос, всеки от тях да повиши нивото на собствената си
ефективност.
7.3. Формулиране на въпросите в анкетните карти. Резултати от
отговори.
Анкетата съдържа 22 въпроса. Използвани са открити и закрити въпроси,
дихотомни и многовариантни въпроси, с цел по-големи възможности за
изразяване на собствено мнение от страна на анкетирания.
№1. Каква е възрастта на шофьорите?

отг. №1
№2. Какъв е трудовият стаж на работещите във фирмата?
№3. Какво е образованието на шофьорите?

отг. №3

отг.№2

отг. №4
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№4. Колко от шофьорите са доказали качества на интелект,
комбинация на интелект и емоционална стабилност ? Oт шофьорите 78
души покриват едновременно 50% от посочените качества, а 58 души 100% от тях.
№5. Колко от шофьорите за превоз на ученици притежават качествата
надеждност, инициативност, възпитаност, честност, сладкодумност?
Резултатите показват,че 170 души от шофьорите покриват едновременно
50% от горните качества, а 22 души покриват едновременно 100% от тях.

отг. №5

отг. №6
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№6. Колко от шофьорите на училищни автобуси покриват критериите
за емоционална стабилност, представена с търпеливост, внимателност,
умереност, отсъствие на паника? От шофьорите 20 души покриват
едновременно 50% от посочените качества, а 13 души - 100% от тях.
№7. В градската маршрутна карта на транспорта (автобусен, трамвай
и др.) представете маршрута на училищните автобуси (най- дългия
маршрут, най- късия маршрут, най- оживеният с пътници маршрут,
най- оживеният с др. автобуси и леки коли, маршрути през най –
оживени кръстовища, маршрути през най- тесни улици).
На приложените фигури е представен отговорът на въпроса : най-дългият
маршрут е 116 км, а най-късият е 40 км.

38

39

№8 За случаите от №7 посочете съобразно обслужваните ученици:
А). Спирки за отделните маршрути.
Б). Продължителност на пътуване (между спирки и общо): минути,
часове.
Отговорът на въпроса е представен в отделните маршрути към №7.
№9. Какви възрастови групи от ученици и деца са обхванати при
превоза? Обхванати са: Детска градина: 30 бр.; 1-ви клас: 25 бр.; 2-ри
клас: 25 бр.; 3-ти клас: 25 бр.; 4- ви клас:25 бр.; други класове: 35 бр.
№10. Посочете параметрите на използваните автобуси.
Представени са характерните показатели за всичките 500 бр. автобуси
а) Фабрична марка : авторитетни световни производители ; б) Разход на
гориво 15л/100км; в) Вместимост: ученици: бр.22 +шофьор +
придружител= 24 бр.
г) Скорост 90 км/ч:
№11. Колко е броят на контролно-техническите пунктове (през
последната година) по отделните категории?
( към гл.6 точка 6.1б. Формулиране на изискванията към контролнотехническия пункт и на контролиращата комисия).
А). Категория 1: бр.2; Б). Категория 2: бр.2; В) .Категория 3: бр.1;
Г). Категория 4: бр.1;
Д). Категория 5: бр.3 .
№12 Колко е броят на техническите специалисти в контролнотехническите пунктове( през последната година) по отделните
категории?
(към гл.6 точка 6.1б. Формулиране на изискванията към контролнотехническия пункт и на контролиращата комисия).
А). Категория 1: бр.6;
Б). Категория 2: бр.5;
В). Категория 3: бр.
Г). Категория 4: бр.3
Д). Категория 5: бр.5
№13 При контролно- техническите проверки през последната година
колко е броят на установените неизправности? Установени са:
незначителни неизправности 34 бр.; значителни неизправности 11 бр.;
опасни неизправности 5 бр.
№14. При превоз с училищен автобус какви застраховки се прилагат?.
Прилагат се: а). „Гражданска отговорност“ за всички шофьори и
придружителите. б). „Злополука“ за всички учениците.
№15. В проверените автобуси за превоз на деца и/или ученици през
последната година, отсъстват посочените допълнителни елементи :
1. Брой на вратите и изходите: 2 бр.; 2. Система срещу изпотяване на
стъкла и за размразяване:3 бр.;3. Вентилационна и отоплителна система:3
бр.; 4. Система за комуникация с пътниците:3 бр.; 5. Надписи: 3 бр.; 6.
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Пътниковместимост за трудноподвижни лица: 2бр.; 7. Изправността на
съчленението на автобусите от клас I:0 бр.; 8. Изправност на люковете за
проветрение:4 бр.
№16. В колко училищни автобуса се прилагат допълнителните
условия за двигателите? Във всички автобуси двигателите са с втечнен
нефтен газ .
№17. Установените нарушения през последните 3 г. са:

3.Водачите са без карта за квалификация: общо 4 бр.
4.Без преминат периодичен технически преглед:2бр.
5.Превоз на деца над допустимия брой. Автобусът по регистрация е 16+1,
а водачът е качил 22 деца : 1 год. 5 бр..
№18. Отсъствие на изисквани съоръжения при превоз на
трудноподвижни лица
1. Врати, рампи и подемници: 0 бр.; 2. Приспособления за обездвижване на
инвалидните колички: 0 бр.; 3. Сигнално и специално оборудване.
Необходимо е да бъдат обозначени местата за инвалиди с табели (знак)
„Инвалид”: 2 бр.
№19. Наличие в автобуса на друго специално оборудване. Проверява се
обозначаването на аварийните изходи върху стъклата и люковете . Те
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трябва да са изправни и в близост до обозначаването им да има налични
аварийни чукчета.
При проверката е установен само 1 случай на неизпълнение.
№20. Отсъствие на посочените допълнителни елементи в проверените
автобуси през последната година. В отговор е представено:
1. Спирачна система: наличие на устройства за намаляване на скоростта: 3
бр.
2. Климатичната система (минимум 15 м3/час за всеки пътник) с
индивидуално регулиране и функционираща при спрял автобус или в
автобуса да е налична вентилационна система: 4 бр.
3. Отоплението да е независимо от двигателя с автоматично регулиране на
температурата: 1 бр.
4. Озвучителна инсталация. Автобусът трябва да бъде оборудван с
високоговорител за 8 седалки,микрофон за водача и екскурзовода и радиокасетофон / CD: 6 бр.
5. Видео. Автобусът да е оборудван с минимум 2 (два) монитора: 5 бр.
6. Тоалетна с водно или химическо почистване: 3 бр.
7. Умивалник: 0 бр.
8. Сенници. Автобусът да е оборудван с щори или странични пердета: 0 бр.
9. Вратите се управляват дистанционно от водача без възможност за
отваряне от вътре и наличие на минимален брой аварийни изходи : 0 бр.
10.Сигнално и специално оборудване. Наличие на бутон за зв-в сигнал: 0бр
11. Обозначителен знак „деца“: 3 бр.
Резултатите са онагледени с приложената диаграма.
№21 Кои от посочените допълнителни условия в училищния автобус
са необходимост?( към гл. 6 точка 6.3. Насоки за усъвършенстване на
системата за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства).
1. Спирачна система. Проверява се за наличие на устройства за намаляване
на скоростта:
да
3
2. Климатична система. Климатичната система (минимум 15 м /час за
всеки пътник) трябва да бъде индивидуално регулируема и
функционираща при спрял автобус или в автобуса да е налична
вентилационна система:
да
3. Отопление. Отоплението да е независимо от двигателя с автоматично
регулиране на температурата:
да
4. Озвучителна инсталация. Автобусът трябва да бъде оборудван с
високоговорител за 8 седалки, микрофон за водача и екскурзовода и радио42

касетофон или CD:
не
5. Видео. Автобусът да е оборудван с минимум 2 (два) монитора:
да
6. Тоалетна с водно или химическо почистване:
не
7. Умивалник:
не
8. Сенници. Автобусът да е оборудван с щори или странични пердета: да
9. Врати . Вратите да се управляват дистанционно от водача без
възможност за отваряне отвътре и наличие на минимален брой аварийни
изходи, съобразно класа на автобуса:
да
10. Сигнално и специално оборудване. Наличие на бутон за звуков
сигнал:да
11. Обозначителен знак „деца“:
да
№22. Неизпълнени задължения от страна на шофьора , установени
при проверка на автобуси за превоз на деца/ученици през последната
година
1. Преди излизане на път извършва технически преглед на МПС: 10 бр.
2. Получава пътен лист и разписание, заверени от механика на МПС: 3 бр.
3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите
на трансмисията и спазва безопасността на движението: 17 бр.
4. Описва в пътния лист данните за извършените курсове: 3 бр.
5. При продължително пътуване периодично спира и проверява
състоянието на автобуса и при неизправности и повреди взема мерки за
отстраняването им:10бр.
6. След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива
МПС и го представя на механика: 23 бр.
7. Изпълнява и др. възложени задачи, свързани с изпълняваната
длъжност:35 бр.
Резултатите са онагледени на приложената диаграма.

7.4. Обобщени изводи на отговорите на въпросите в анкетната карта.
Въпросите, поставени в анкетата, започват с отразяване нивото на
удовлетвореност на гражданите, касаещо състояние на културата за
безопасни условия на труд при превоз на ученици .
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Изложеното е синтезирано във въпроси №1–№6 и има пряко отношение
към формиране изискванията за длъжността „водач на училищен автобус“,
на неговата начална подготовка, квалификация и периодично
професионално усъвършенстване.
Маршрутите на училищните автобуси се характеризират с голяма
дължина, преминават през терени с голяма наситеност от различни по вид
транспортни средства и пешеходци. Обикновено трафикът е изключително
натоварен. Всичко това създава напрежение и рискови ситуации за
постигане на сигурност, което от своя страна повишава взискателността
към поведението на участниците в превоза. Изложеното се оценява с
отговорите на въпросите №7 и №8 от анкетата.
Училищните автобуси превозват деца и ученици от различни възрастови
групи и от различни по предназначение училища, от различни класове на
обучение, имащи различни учебни програми и седмични разписи на
занятията. Използваните училищни автобуси, удовлетворяващи
изискванията на по-горе изложеното, са с различни технически и
експлоатационни показатели.Последните, определено от факта,че
превозваните са деца и ученици, изпълняват изискванията за безопасност
и сигурност. Изложеното се оценява с отговорите на въпроси №9 и №10
от анкетата.
За непрекъсната и прецизна взискателност при осигуряване на безопасни
условия на превоз съществена е ролята на периодичния контрол на
транспортните средства,и в частен случай на училищните автобуси.За
постигане на висока ефективност са формулирани изискванията към
контролно -техническите пунктове, към контролиращите комисии и броят
на техническите специалисти в контролно-техническите пунктове. При
провеждане на периодичните контролни проверки се констатират
различни неизправности: незначителни, значителни и опасни
неизправности. Видът на посочените категоризирани неизправности и
тяхното отстраняване е от съществено значение за осигуряване на
безопасност при превоза. Изложеното се оценява с отговорите на въпроси
№11 - №13 от анкетата.
Системата за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства непрекъснато се усъвършенства.
Насоките за това са: - приложение на допълнителни устройства и
съоръжение за безопасност и сигурност в училищните автобуси;
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- приемане на финансови условия, от вида на застраховките ( напр.
„Гражданска отговорност“, „Злополука“), гарантиращи по-висока
стабилност и сигурност в безопасността;
- въвеждане на съвременни ефективни технически решения в насока за
намаляване разхода на енергия и подобряване на екологичните условия.
Изложеното се оценява с отговорите на въпроси №14 - №16 от анкетата.
Представена е методика за извършване периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства. Анализирани са
установените видове нарушения и техните характеристики. Изложеното се
оценява с отговорите на въпроси №17 - №21 от анкетата.
При превоза на деца и ученици с училищния автобус висока е
отговорността на шофьора. Анализирани са трудовите задачи и
задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността му.
Анализирани са резултатите от проверените автобуси за превоз на деца
и/или ученици през последната година и констатациите от тях, за които не
е изпълнено изискването от страна на шофьора. Изложеното се оценява с
отговора на въпрос №22 от анкетата.
Изводи:
1. Определени са целите на проведената анкета и задачите, които се
решават чрез нея за подобряване културата за безопасни условия
при училищните превози.
2. Представено е принципното структуриране на въпросите.
Формулирани са въпросите в анкетните карти. Те са насочени към
шофьорите на автобуси, превозваните ученици и техническото
състояние на автобусите.
3. Изискванията и изпълняваните задачи за постигането им са
представени в синтезиран вид . Представени са конкретни резултати
от анкетирането.
4. Направено е обобщение на резултатите от отговорите на въпросите,
съдържащи се в анкетната карта .
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Научни научно-приложни и приложни приноси
Научно-приложни приноси:
1. На основата на анализ са определени задълженията на шофьори на
училищни автобуси при обслужването им за постигане на безопасни
условия при превоз. В матрицата от параметри и характеристики на
автомобилите е предложено вместване тези на училищните
автобуси,посочване на характерните им показатели и параметри, чрез
които се обезпечава безопасността на превоза.
2.На база на анализ на нормативните изисквания , отчитайки
съвременните условия, директиви и тенденции, подчинено на принципа на
непрекъснатост и усъвършенстване, е определена необходимостта от вид
и форма на обучение на шофьорите. При дефинирани цел, форми и
тематичен обхват , е акцентирано вниманието на видовете инструктаж по
безопасност. Предложена е стратегия за усъвършенстване методиката на
обучение . След анализ на парадигмите „знания, умения, навици” и
„учение чрез дейност”, са представени диаграми на дидактиката и
примерна матрица за разширяване на обучението.
3.Предложен е модел на безопасен превоз на деца и ученици с училищен
автобус, обхващащ цялостното им поведение; преди превоза, в самия
превоз и след него.Анализирани са условията за възпитание, обучение и
труд при различни обстоятелства и форми на образование.

Приложни приноси:
1.За основа на безопасност при училищни превози , като определящи са
формулирани организационните и техническите изисквания за издаване на
лиценз за извършване превоз на деца и ученици.
2. Обосновани са условията и реда за извършване на периодични прегледи
за проверка техническите изправности на пътните превозни средства. Въз
основа анализ на информационна система за електронно регистриране на
извършените периодични прегледи са разкрити и разширени техните
възможности и положителните ефекти. Анализирана е организацията и
методиката за извършване на периодичните прегледи.
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3. Определени са целите на проведената анкета и задачите, които се
решават чрез нея за подобряване културата за безопасни условия при
училищните превози. Представени са принципно структурирането на
въпросите и тяхното конкретно формулиране . Направено е обобщение на
резултатите от отговорите на въпросите.
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