
 

 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  
 

ЗА П ОВ ЕД  
№ ..................... / ......................... 
гр. Бяла Слатина 

На основание чл.17, т.3, б „б” от Наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за 
извършване на превоз на пътници за собствена сметка  и във връзка с провеждането на 
допълнително обучение за приключване на  учебната 2019/2020година 

 
Н А Р Е Ж Д А М 

 
1. Считано от 09.06.2020 година долу посочените училищни автобуси да извършат превоз на 

учениците за участие в допълнителното обучение, както следва: 
 

1.1. Училищен автобус марка «Акиа» модел «Ултра Л9», 35+1 местен, рег.№ ВР2820ВР, с 
шофьор Христо Ценов да извърши превоз на учениците от село Алтимир и село Търнава до 
ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина, 
НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина, СУ „Васил 
Левски“ гр. Бяла Слатина и обратно, съгласно приложения списък,  по следния график: 
 

Тръгване Връщане 
7,15 часа гр. Бяла Слатина– с.Алтимир 
7,35 часа с. Алтимир – с.Търнава 
7,45 с.Търнава - гр. Бяла Слатина   

12,30  часа –  гр. Бяла Слатина -  с.Търнава 
– с.Алтимир  – гр. Бяла Слатина 

 
1.2.   Училищен автобус марка «Акиа» модел «Ултра Л9», 35+1 местен, рег.№ ВР2819ВР, с 

шофьор Мустафа Кадриев да извърши превоз на учениците от село Тлачене и село 
Соколаре до ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета Багряна“ гр. 
Бяла Слатина, НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина, 
СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина и обратно, съгласно приложения списък,  по следния 
график: 
 

Тръгване Връщане 
6,50 часа гр. Бяла Слатина– с.Буковец 
7,25 часа – с.Буковец – с.Тлачене 
7,30 часа с. Тлачене – с.Комарево 
7,40 часа с.Комарево –с.Соколаре 
7,50 с.Соколаре - гр. Бяла Слатина   

12,30  часа –  гр. Бяла Слатина -  с. 
Соколаре-с.Комарево - с.Тлачене – 
с.Буковец – гр. Бяла Слатина 

 
1.3. Училищен автобус марка «“Hyundai” модел „County” 15+1 местен с рег. № ВР 4181 ВН с 

шофьор Тихомир Пешев Елисеев, да извърши превоз на учениците от село Враняк, село 
Бъркачево и село Попица до ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета 
Багряна“ гр. Бяла Слатина, НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев“ гр. 
Бяла Слатина, СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, съгласно приложения списък,  по 
следния график: 

Тръгване Връщане 
7,10 часа с.Попица – с.Враняк 
7,30 часа с.Враняк – с.Бъркачево 

 13,30  часа –  гр. Бяла Слатина -  с.Попица- 
с.Враняк - с.Бъркачево    



 

7,45 часа с. Бъркачево – с.Попица 
7,50 с.Попица - гр. Бяла Слатина   

 
1.4. Училищен автобус марка «“Hyundai” модел „County” 15+1 местен с рег. № ВР 4181 ВН с 

шофьор Тихомир Пешев Елисеев, да извърши превоз на учениците от с.Търнак до ПГО 
„Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина и обратно, съгласно приложения списък  по следния 
график:   

Тръгване Връщане 
8,00  часа– гр. Бяла Слатина – с.Търнак 
8,15 часа с.Търнак – гр. Бяла Слатина 
  

12,00 часа гр. Бяла Слатина –   с.Търнак   

 
1.5. Училищен автобус марка “ Isuzu” модел “Turquoise”, 32+1 местен с рег.№ ВР 2448 СС с 

шофьор  Цветан Петков Монджоловски, считано от 15.06.2020 г. да извърши превоз на 
учениците от с.Бърдарски геран до училищата в гр. Бяла Слатина и обратно пхо следния 
график за пътуване: 

Тръгване Връщане 
7,45  часа–с.Бърдарски геран - гр. Бяла 
Слатина 
 

12,30 часа гр. Бяла Слатина –  
с..Бърдарски геран 

 
2. Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на горепосочените 
училища за уведомяване на пътуващите ученици, като и на шофьорите на горепосочените 
моторни превозни средства за сведение и изпълнение. 
 
3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Боряна Петкова – Заместник кмет  
«Хуманитарни дейности и интеграция» в общинска администрация Бяла Слатина. 
 
 
 
 
 
 
нж. ИВО ЦВЕТКОВ 
Кмет на община Бяла Слатина 
   
 
Съгласувал: 
М. Семкова - юрисконсулт 
 
 
Изготвил:  
В.Павлова – гл.експерт в дирекция «ХДИ». 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


