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KОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА  
 

1. Цел и област на приложение 
 

Комисията по транспорта следи за спазването на договорните задължения на 

транспортната фирма, за качеството и сигурността на транспортната услуга от и до дома и 

училището.   

 

2. Състав на комисията 
 

Комисията по транспорта е съставена от: 
 

- един член на училищната дирекция, 
 
- един представител на транспортната фирма, 
 
- до 6 представители на родителите на ученици, 3-ма титуляри и 3-ма заместници,  от които 

поне по един представител от началното училище и от горния курс. В случай, че няма 
желаещ представител на родителите от началното училище или от горния курс, 
свободното място може да бъде заето от родител, независимо от нивото на детето, 

 
- един представител на Управителен съвет, 
 
- представител на служителите на фирмата, участващ в училищния транспорт  –  шофьор или 

придружител. 
 

2.1 Представители на родителите на ученици 
 

В допълнение към представителя на Управителния съвет, предствителите на родителите 

могат да заседават в комисията по транспорта след записване в началото на годината в 

секретариата на УС. Мандатът на представителя е валиден за една учебна година.   

 

Първите трима родители, които се запишат, са автоматично избрани да заседават в 
комисията.  
 
Следващите трима родители, които се запишат, са приети като заместници и ще заседават 
в комисията при отсъствие на родителя-титуляр.  
 

Родителите, които не са членове на комисията, не могат да присъстват на събранията, но 

могат да изпращат писмено своите коментари, препоръки или въпроси, до комисията, 

която ще отговори след като разгледа въпроса на събрание.    
 

3. Роля на комисията 
 
Комисията: 
 
- съветва УС при подготовката на оферта и избор на фирма,  
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-  разглежда предложените условия от транспортната фирма от гледна точка на сигурност, 
на съответствието им с българските и европейските стандарти и на спазването на 
договорните споразумения,  
 
- изготвя и изменя вътрешния правилник на училищния транспорт съвместно с 
транспортната фирма и го предлага за валидиране от УС преди публикуването му на сайта 
на училището,  
 
- проучва, оценява и контролира условията на транспорт « от и до дома и училище“, 

предложени от фирмата, а именно качеството и сигурността на транспорта и 
придружаването, 

 
- Комисията улеснява комуникацията между родители ползватели и фирмата доставчик. Тя 

взима предвид / анализира забелжките на родителите, изпратени писмено от тях 

(commissiontransport@vhugo.org) и  извежда евентуалните планове за действие, 

 

- проучва/ изготвя предложенията за стратегическо развитие по въпросите за транспорта, 

които ще бъдат представени на УС.   

 
 

4.  Дейност на комисията 
 
Комисията се събира толкова често, колкото е необходимо, но поне три пъти годишно - през 
септември, февруари и юни. Всяко заседание започва с отчет на изтеклия период. 
 

Дневният ред на събранията трябва да разглежда следните въпроси :  
 

- Доклад за дейност за изминал период, включващ преглед на срещнатите трудности и 

възможните мерки за справянето с тях, 

 
- Анализ на коментарите и предложенията на родители, ученици, персонал и транспортна 

фирма,  
 
- Разни, 
 
- при необходимост покани за подаване на оферти  (когато има необходимост да се проучва 
този въпрос). 
 
5. Свързана документация 
 
 - Състав на комисията по транспорта (наличен на сайта) 
 
 - Вътрешен правилник на комисията по транспорта (наличен на сайта) 
 
- Вътрешен правилник на услугата на училищен транспорт (наличен на сайта)  
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