
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА  

„ХЕНРИ ФОРД“ - СОФИЯ 

 

 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 16(2)416 / 04.05.2020 г. 

гр. София 

 

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

/ЗПУО/ и във връзка със Заповед № РД-1-249 / 03.05.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването,  

 

  

         Относно: Възстановяване на обучението за придобиване на квалификация 

„Водач на МПС  - категория В                                  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Задължения на учителите по кормилна практика „Управление на 

автомобила“:  

1.1. Да се явяват на работа в добро здравословно състояние, снабдени с лични 

предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове и др./ 

1.2. Да провеждат обучението само с един ученик.  

1.3. Да измерват температурата на ученика преди всеки кормилен час. 

1.4. Да извършват дезинфекция на автомобила след всяко обучение. 

1.5. При провеждане на вътрешния теоретичен изпит да се спазва социална 

дистанция, като се извършва дезинфекция на помещението след всеки ученик. 

1.6. В началото на всеки учебен час, да напомнят на учениците за стриктно 

спазване на личната хигиена, да се мият по-често ръцете, да използват само лични пособия. 

Да избягват пряк достъп помежду си. 

1.7. При поява на неразположение от ученик, се уведомяват родителите.. 

 

2. Задължения на помощно – обслужващия персонал: 

2.1. Да се дезинфекцират подовете и повърхностите на помещението след всеки 

ученик при провеждане на вътрешния теоретичен изпит. 

2.2. Домакинът на училището да осигури дезинфектант за ръце във всеки учебен 

автомобил и в помещението за провеждане на вътрешния теоретичен изпит. 

 

3.  Родители: 

3.1. Изпращат на училище децата си само, ако са здрави. Болни деца ще бъдат 

връщани от училище.  



3.2. Осигуряват на децата си мокри кърпички, вода и по възможност закуска и 

лични предпазни средства (маски, ръкавици). 

3.3. Напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият 

по-често ръцете, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си. 

 

4. Ученици 

4.1. Да се явяват в училище в добро здравословно състояние, снабдени с лични 

предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове и др./; 

4.2. Да спазват социална дистанция при провеждане на вътрешния теоретичен 

изпит. 

4.3. При неразположение да уведомят незабавно учителя. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заместник-директори, 

домакина, ръководител на направление „Управление на автомобила“ и учителите по 

кормилна практика „Управление на автомобила“, срещу подпис, за сведение и изпълнение.  

Копие от заповедта да бъде публикувана в сайта на училището и електронния дневник 

на 12 клас, катедра „Транспорт“ – за сведение на всички родители и ученици, и да бъде 

обявена в сградите на ПГТЕ „Хенри Форд“. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стефка Христова - ръководител на 

направление „Управление на автомобила“. 

 

 
ИНЖ. ТАНЬО СТОЙЧЕВ  

ДИРЕКТОР НА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“       

  

          

 


