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I. Общи положения 

Настоящият план е актуализиран съобразно разработената Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.  

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и 

представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични 

направления. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и 

планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните 

приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.  

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата. 

 

1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 10/ 02.09.2022 г. и е в състав: 

       Председател: Иван Недков                                                                                                                

       Членове:      1. Дочо Михов       

                            2. Иван Банев 

2. През учебната 2022/2023 г. обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително и се осъществява в 

               съответствие с държавните образователни изисквания. Заложено е в часа на класа.  

3. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за І – ХІІ клас. 

4. Учебните тетрадки по безопасност на движението за учениците от І - ІV клас са задължителни за учениците. 

5. В края на всеки срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата. 



ІІ. Организация 

           1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации 

и  квалифицирани членове на училищното настоятелство. 

           2. Занятията се провеждат от преподавателите с професионална квалификация по БДП. 

           3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от ръководството на училището годишно 

предварително тематично планиране на учебното съдържание. 

           4. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват: специализирана литература, тематични 

предавания по средствата за масова информация, инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала и други. 

 

ІІІ. Цели:  

       Целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП. 

1. Възпитание и обучение на учениците от OУ „Проф. Димитър Димов” по безопасност на движение по пътищата за формиране 

на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.  

2. Учениците  да могат да правят точни анализи,оценки и да прогнозират развитието на пътно-транспортната ситуация, на 

поведението на участниците в нея и на своето собствено поведение. 

3. Да могат да вземат правилни решения за действие в различни ситуации на пътя. 

4. Да се движат безопасно извън и в населеното място. 

5. Да проявяват отговорност и самоконтрол със собственото си поведение на пътя. 

6. Придобиване от учениците на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации. 

7. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване  

               на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на учениците. 

8. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него. 

9. Изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение,които осигуряват  развитие на нова обществена култура 

относно безопасността на движението. 

 



     IV. Задачи 

1.  Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към 

въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2.   Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с 

природата и хората. 

3.   Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на пътя и начините за тяхното 

предотвратяване. 

4.   Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определя 

собственото поведение в екстремни ситуации. 

5.   Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата. 

6.   Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по 

пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

 

       V. Очаквани резултати: 

            От учениците се очаква да се изградят: 

            - знания и умения, които осигуряват опазване на човешкото здраве. 

            - компетентност, ценностна ориентация и мотивация за усъвършенстване на знанията и уменията за безопасно поведение. 

                         - да умеят да разкриват причинно-следствените връзки между явленията на пътя, да прогнозират развитието на 

                           пътнотранспортната ситуация, на поведението на участниците в нея и на собственото си поведение. 

 

      VI.  Форми на работа: 

• теоретическо и практическо обучение на учениците;  

• провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите; 

• превантивна работа.  



       VII. Тематични направления и мерки: 
 

Мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване 

на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата.  

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по мярката, 

докладвани на заседания на 

ДОККПБДП и в годишния доклад 

за изпълнение на политиката по 

БДП   

6 

Източник на информация за 

докладване на изпълнението 

на мярката 

1.1  Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка 

1.1.1  
 

Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2021 г. пред 

ДАБДП.  

Годишна отчетност на 

цялостната политика по БДП за 

2020 г. на база предоставена 

преподавателите информация.  

На училищно 

ниво 

 

Информация за изпълнение на 

мерки по БДП за 2022 г. на ниво 

училище. 

Срок:10 януари 2023 г. 

 

Информация за изпълнение на  

мерките на ниво училище. 

1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2022 г.  

Гъвкавост и адаптивност на 

годишното изпълнение на 

политиката по БДП  съгласно 

годишните приоритети и 

оперативни цели на националната 

политика по БДП, разработвани от 

ДАБДП. 

На училищно 

ниво   

Актуализиран План за действие за 

БДП. 

Предложения на компетентните 

институции. 

Срок: за актуализацията - ежегодно - 

постоянен. 

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

 

Информация, докладвана на 

заседанията на методическите 

обединения. 

1.1.3 Разработване на годишен план -

програма за БДП на училищно ниво. 

Годишна плановост на мерки по 

БДП на ниво училище 

УКБДП 

 

Годишни план-програми за БДП на 

училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-програма за 

БДП, представена от 

директора на училището. 

Годишни план-програми за 

БДП на представени на 

ОБКБДП. 



1.1.4 Докладване на годишното изпълнение 

на държавната политика по БДП пред 

ДАБДП.  

 

 

 

Годишна отчетност на държавната 

политика по БДП - състояние на 

БДП, изпълнение на поставените 

стратегически цели, и приоритети 

от програмата на МС, свързани с 

БДП. 

На училищно 

ниво   

Доклад за годишното изпълнение на 

държавната политика по БДП.  

Срок: 31 март.  

Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени годишни 

мерки по БДП по цели.  

Срок: 15 февруари.  

Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП.  

 

Представени доклади от 

институциите към ДАБДП 

1.1.5 Планиране и финансово осигуряване на 

мерки по БДП в рамките на одобрените 

бюджети на институциите в системата 

на предучилищното и училищното 

образование. 

Планово и финансово обезпечаване 

на мерките на училищно ниво.  

На училищно 

ниво   

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по БДП в 

годишните бюджетни разчети на 

институцията.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни разчети на 

институцията. 

Годишен доклад за 

изпълнение на мерките по 

БДП.  

1.2 Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта 

1.2.1. Изпълнение на методически указания 

на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на планирането, 

изпълнението, оценката и 

отчитането на държавната политика 

по БДП.  

 

На училищно 

ниво   

Изпълнени методически указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за изпълнени 

мерки по БДП за целите на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОКБДП. 

 

Кореспонденция между 

институциите 

1.3 Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.4 Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди  

1.5 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 

1.5.1 Прилагане на единна комуникационна 

стратегия по БДП.  

Провеждане на целенасочена 

комуникационна и медийна 

политика. 

Излъчване на ясни и единни 

послания на ангажираните по 

темата за БДП държавни 

институции в общественото 

пространство.  

На училищно 

ниво    

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална интернет 

страница на МОН – 

www.mon.bg 

Официални страници на РУО,  

ДГ, училища, ЦПЛР. 



ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 

2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и 

ученици по БДП в системата на 

образованието в единна концептуална 

рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз основа 

на опита в Република България и 

водещите страни по отношение 

на БДП;  

- дял на финансови, технически и 

човешки ресурси за обезпечаване 

на обучението по БДП;  

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в училището;  

- интегриране на темите по БДП в 

темите от учебното съдържание 

по общообразователните учебни 

предмети и/или по предметите за 

придобиване на професионална 

квалификация, едновременно с 

преподаването им като отделен 

предмет; 

- прилагане на единни 

образователни стандарти; 

- използване на учебни материали 

и подходи, адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа на 

времето; 

- обучение с натрупване, при което 

всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

Поставяне на темата във фокуса 

на обществен дебат  

Подобрено управление на 

дейностите за възпитание и 

обучение на децата и учениците 

по БДП  

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП. 

 

На училищно 

ниво     

Изпълнени мерки за подобряване 

обучението на деца и ученици по 

БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно за  заседания на 

ДОККПБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП. 

 



приемственост и ефективен 

напредък; 

- обезпечаване на училището с 

годишни образователни планове 

за безопасна градска мобилност с 

участието на експерти от 

общините, ОДМВР, ПБЗН, 

ЦСМП, родители и др. при 

спазване на държавен 

образователен стандарт за 

приобщаващо образование; 

- насоченост на БДП не само към 

придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна на 

нагласите и мотивацията; 

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 

така да включват обучение и 

опит на практика - както в 

защитена среда, така и в реални 

условия, адаптирани към ролята, 

която имат в системата за 

движение, в т.ч. обучение по 

оказване на първа помощ за 

учениците в горните класове; 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП. 

2.1.2 Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието. 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по темата за БДП. 

 

На училищно 

ниво     

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана информация – 

регулярно в годишния доклад 

за изпълнение на политиката 

по БДП. 



2.1.3 Организиране и провеждане на 

национални състезания по БДП, 

национални, регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца и 

ученици в системата на образованието, 

свързани с културата на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по темата за БДП. 

 

На училищно 

ниво     

Изпълнени инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана информация – 

регулярно в годишния доклад 

за изпълнение на политиката 

по БДП. 

2.1.3.1 Организиране и провеждане на 

Национално състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

 

Подпомага възпитаването и 

обучението на учениците в култура 

на поведение на пътя, свързана със 

спазването на общовалидните 

правила и норми за лична и 

колективна безопасност. Подкрепя 

ги да могат да взимат  адекватни  и 

самостоятелни решения в различни 

ситуации на пътя, като осъзнават 

действията си и носят пряка 

отговорност за това. Подпомага 

възпитаването на качества от 

значение за общото личностно 

развитие като информираност, 

култура в отношенията, 

съобразителност, уважение към 

общността и правилата.  

Чрез състезанието могат да се 

проследят и някои резултати на 

учениците, придобити в следствие 

на обучението по БДП. 

На училищно 

ниво      

 

Организирана и проведена 

олимпиада по БДП  

Срок:  

Училищен кръг до 28.02.2023 г.; 

Общински кръг до 28.03.2023г.; 

Областен кръг до 16.05.2023 г.;  

Национален кръг: 

04.06. до 06.06.2023 г.  

18.06. до 20.06.2023 г. 

Докладвана от отговорните 

институции 

Протоколи от класирането на 

учениците. 

2.1.3.2 Участие в Национална ученическа 

викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на 

пътя” 2022  

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 

клас на училищата и ЦПЛР в 

страната. 

 

 

Подкрепя изграждането на умения 

и навици за действие в условията 

на пътното движение и формиране 

на култура за безопасно поведение 

на пътя. 

НДД. ГДНП, 

сектор “Пътна 

полиция“ 

Срок: 

Училищен кръг - Февруари 2023 г. 

Общински кръг   

Февруари – март 2023 г. 

Областен кръг - Април 2023 г. 

Национален кръг  

11-13 май 2023 г.  

Докладвана от отговорните 

институции 

Протоколи от класирането на 

учениците. 



2.1.3.3 Републикански шампионат по 

правилата на Международния алианс 

по туризъм (ФИА) -по безопасност на 

движението и приложно колоездене и 

участие в европейски шампионат за 

деца велосипедисти по правилата на 

ФИА. 

Подкрепя усвояването на знания за 

правилата за движение и 

формиране на практически умения 

за адекватно и безопасно 

поведение в пътна обстановка; 

Установяване на знания и умения 

за повреди и управление на 

велосипед. 

На училищно 

ниво      

  

Срок: 

Април – юни 2023 г. 

Докладвана от отговорните 

институции 

Протоколи от класирането на 

учениците. 

2.1.3.4 Републикански шампионат 

“Младежта за безопасност на 

движението” - по безопасност на 

движението и приложно колоездене 

Популяризиране движението за 

безопасност и култура на 

безопасно поведение в пътна 

обстановка. 

Повишаване на техниката и 

умението за управление на 

велосипедистите при спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на усвояването на 

приложните елементи от 

специализираните програми по 

БДП и медико-санитарна защита. 

На училищно 

ниво      

 

Срок:  

април – юли 2023 г. 

Докладвана от отговорните 

институции 

Протоколи от класирането на 

учениците. 

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или извънучебна 

дейност.  

Усъвършенстване на контрола за 

безопасен превоз на деца и ученици 

в пътните превозни средства. 

На училищно 

ниво      
Изпълнени мерки за ограничаване 

на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран 

превоз на деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП. 

2.1.5 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

 

Подготвени деца и ученици по 

БДП. 

Повишаване на информираността 

за рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението по 

пътищата. 

На училищно 

ниво      
Изпълнени кампанийни 

инициативи по БДП, насочени 

към деца и ученици.   

Срок: постоянен. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП. 

2.1.5.1 Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“.  

Определяне на най-безопасния 

маршрут от дома до училище и 

обратно и идентифициране на 

препятствия и проблемни точки - 

На училищно 

ниво      
Изпълнени кампанийни областта 

на БДП, насочени към ученици от 

начален етап на основното 

образование 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно за  заседания на 

ОБКБДП и годишно в 



за родителите на всички ученици 

на първата родителска среща са 

коментирани проблемите и 

изискванията по пътната 

безопасност, включително и с 

участие на представители от 

Пътна полиция. 

Срок: 

15.09 – 30.09.2023 г. 

областния годишен доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП на ОКБДП. 

2.1.6 Провеждане на кампании на ОКБДП 

за безопасна градска мобилност, 

насочени към деца и ученици  

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП 

Повишаване на информираността 

за рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението по 

пътищата 

На училищно 

ниво      

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици  

Срок: постоянен. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно за  заседания на 

ОКБДП и годишно в 

областния годишен доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП. 

2.1.7 Активизиране на дейността на 

училищните комисии в развитието на 

средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура 

и организация на движението в 

непосредствена близост до 

училището.  

Формиране у учениците на 

съзнателно и отговорно 

отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на 

околните, придобиване на 

основни допълнителни знания и 

умения за разпознаване и оценка 

на опасните ситуации и вредните 

фактори в околната среда, и 

оказване на помощ в случай на 

опасност . 

Училищни 

комисии по БДП,  

 

Дейност на училищните комисии 

по БДП 

Срок: постоянен. 

Отчети за дейността на 

комисиите 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно за  заседания на 

ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на политиката по 

БДП. 

 

2.2 Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни ПС 

2.3 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

 

 

 

 

Популяризиране на политиката за 

БДП. 

Училището, 

съвместно с 

други 

институции и  
граждански 

организации 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 

регулярно за  заседания на 

ДОККПБДП, ОКБДП и 

годишно в годишния доклад 

за изпълнение на политиката 

по БДП. 

2.3.2  Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за 

Популяризиране на политиката за 

БДП. 

ДАБДП, МВР, 

МОН, МЗ,  
Организирани и проведени 

мероприятия. 

Докладвана от отговорните 

институции информация – 



 

 

       VIII. Други дейности и мероприятия на училищно ниво: 
 

 

    1. Обучението на учениците по правилата за БДП да се организира и провежда в съответствие с нормативните документи.. 

                                                                                                           Отг.: Директор и ЗДУД 

                                                                                                        Срок: постоянен                                            

    2. Комисията по БДП информира на Педагогическия съвет колегията за организация на обучението по БДП. 

                                                                                           Срок: м.септември 2022 г. 

                                                                                Отг.: Зам. директор и комисията по БДП 

    3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас. 

                                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: УК по БДП и преподавателите 

    4. Обучението на учениците от I до VII клас се провежда като учебният материал се разпределя както следва: 

               - за 1. клас - 9 часа 

 Моят безопасен път до училище и обратно 

 Моят робот знае безопасен път до училище 

 Пешеходна пътека 

 Аз не пресичам сам 

 Пътен светофар за регулиране на движението на пешеходците 

 Двуколесни пътни превозни средства за деца 

безопасност на движението по пътищата,   

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

Училището, 

съвместно с 

други 

институции и  

граждански 

организации 

Срок: ежегодно. регулярно за  заседания на 

ДОККПБДП, ОКБДП и 

годишно в годишния доклад 

за изпълнение на политиката 

по БДП. 

2.4 Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  



 Знам къде съм 

 Знам къде са пътните превозни средства 

 Знам къде са другите 

               - за 2. клас - 6 часа 

 Улиците до моето училище 

 Моят робот знае къде да пресича 

 Алгоритъм за безопасно пресичане 

 Пътен светофар за регулиране на движението на превозните средства 

 Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил  

 Виждам и чувам пътните превозни средства 

               - за 3. клас - 6 часа 

 Път. Елементи на пътя 

 Велосипед 

 Пътен светофар за велосипедисти. 

 Безопасни места за управление на велосипед 

 Моят робот спазва сигналите на светофара 

 Знам къде са пътните превозни средства 

               - за 4. клас - 6 часа 

 Пътни знаци, пътна маркировка. 

 Кръстовища. 

 Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство. 

 В населено място. Извън населено място 

 Виждам пътните превозни средства 

 Чувам пътните превозни средства 

               



               - за 5. клас – 5 часа 

 Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен път 

 Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни превозни средства. 

 Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци 

относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана. 

 Поведение на пътя. Конфликти на пътя. Конфликти на пътя. 

 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Прогнозиране на пътнотранспортна обстановка. Виждам-предвиждам 

               - за 6. клас – 5 часа 

 Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 

 Сигнализиране на движението с пътни знаци.Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи 

допълнителна информация 

 Правила и култура на поведение на пътя. Специални моторни превозни средства. Моторни превозни средства със специален 

режим на движение. 

 Правила и култура на поведение на пътя.  Конфликти на пътя. Алкохол. 

 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Зрение и безопасност на движение. Сензорни характеристики на зрението. 

               - за 7. клас - 5 часа 

 Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация. 

 Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 

 Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., 

допълнителни табели. 

 Конфликти на пътя. Скорост.  Пътнотранспортни произшествия. 

 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Зрение и безопасност на движение. Сензорни характеристики на зрението. 

     5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.  

                                                                                                           Срок: постоянен  

                                                                                                                 Отг.:  преподавателят по БДП                                   



7. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им чрез теми, разглеждани 

на родителски срещи. 

                                                                                               Срок: в началото на всеки учебен срок 

                                                                                                    Отг.: класните ръководители 

     8. Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките. 

                                      Отг.: Учителите 

                                     Срок: постоянен 

9. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението /БДП/. 

                                        Отг.: Учителите               

                            Срок: постоянен 

10. Преподавателите в последния час да провеждат ежедневно с учениците от І  VII клас "5-минутка"  краткотрайно занимание, 

напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

Същата да се отразява в дневника на класа. 

                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг.: преподавателите  

11. След завършване на учебните занятия учителите на първи клас лично да извеждат учениците и да ги изчакат да си разотидат. 

                                                                                                            Срок: постоянен                                                                                                                 

.                                                                                                  Отг. кл. ръководители на първи клас   

12. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи най-безопасния маршрут от дома до училището и 

обратно за учениците от І и ІІ клас. 

                                                                                                           Срок: 25.09.2022 г. 

                                                                                                           Отг.: кл. р-ли на І и ІІ клас 

13. Класните ръководители и ръководителите на групите в ЦДО да раздадат на родителите декларации, в които да се определи кой 

ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва. 

                                                                                                           Срок: 25.09. 2022 г. 



                                                                                  Отг.: кл. р-ли на І - ІІ клас и р-лите на ЦДО 

14. Припомняне на безопасните маршрути за придвижване на учениците от І - ІV клас. 

                                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                                             Отг.: кл. р-ли на І - ІV клас и р-лите в ЦДО 

15. Да се заложат на отделен ред в Списък – Образец 1 часовете за изучаване на правилата по БДП.  

                                                                                                                        Срок: м. септември 

                                                                                                                      Отг: Директор    

16. В началото на учебната година комисията да направи оглед и при необходимост да изготви предложение за обезопасяване 

района на училището.                                                                    

                                                                                                                       Срок: м. септември 

                                                                                  Отг: Ръководството и УК по БДП    

17. Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез училищния сайт на тематични информационни 

материали, предназначени за родители, свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на децата им като 

пешеходци, пътници, велосипедисти, скеитбордисти и пр. 

                                                                                                                      Срок: през годината 

                                                                                                                  Отг: Комисията по БДП                                                                         

18. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението. 

                                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                                 Отг.:  кл. ръководители 

19. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата. 

                                                                                                                Отг.:  кл. ръководители  

20. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка 

в района на училището. 

                                                                                                                          Срок: до 28.09.2022 г. 



                                                                                                              Отг.: класните ръководители                                                                                                                                                              

21. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. 

                                                                                                                            Срок: до 28.09.2022 г. 

                                                                                                                           Отг. кл. ръководители                                                                      

22. Да се осигурят учебните програми по Безопасност на движението за съответните класове. 

                                                                                                                                  Срок: 17.09.22 г. 

                                                                                                                               Отг.: Директор                                       

23. Да се разработят графици по БДП за съответния клас от преподавателите, определени със заповед на Директора. 

                                                                                                                      Срок: 17.09 - 25.09.2022 г. 

                                                                                            Отг.:  Директор и преподавателите  

24. Да се осигурят необходимите учебни средства /учебници, учебни тетрадки по БДП и др./за учениците/ и методически 

ръководства и насоки за учителите. 

                                                                                                                       Срок: 17.09.2022 г. 

                                                                                             Отг.:  ЗДУД, преподавателите по БДП                                                                  

25. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия. 

                                                                                                                                  Срок: постоянен 

                                                                                                                         Отг.: ЗДУД 

26. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

                                                                                                                              Срок: през годината 

                                                                                                                       Отг.: преподавателите 

27. Поставяне в района около училището указателни знаци, маркиращи предимството на децата при пресичане на пътното платно. 

Да се следи за изправността на предпазната ограда на изходите на училището с цел предпазване на учениците от внезапно 

пресичане. 

                                                                                                                              Срок: постоянен  

                                                                                          Отг.: председател на комисията по БДП  



28. Да се планира  квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП. 

                                                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                                                 Отг.: Директор                                                            

29. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи, наблюдения, зелени училища и др./ да се 

провежда инструктаж, съгласно ПБУТ в училище и се припомнят правилата по БДП срещу подпис. Да се попълва  маршрутен 

лист от ръководителя на групата. 

                                                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: ЗДУД и преподавателите 

30. Да се оформят пешеходни пътеки в района на училището със съдействието на Общината. 

                                                                                                               Срок: 14.09.2022 г. 

                                                                                               Отг.: председател на комисията по БДП 

31. Да се използват материали предоставени от КАТ. 

                                                                                                                              Срок: постоянен 

                                                                                                                            Отг.: учителите     

32. Резултатите от тестовете по БДП в І - VІІ клас да се отчитат в края на І срок и в края на учебната година. 

                                                                                                  Срок: 30.01.2022 г.-15.06.2023 г. 

                                                                                                  Отг.: учителите по БДП                                                                                                                                             

33. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП. 

                                                                                                                             Срок: постоянен  

                                                                                                          Отг.: класните ръководители  

34. Да се изготви списък на всички желаещи ученици – велосипедисти за обучение по БДП с помощта на КАТ и СБА. 

                                                                                                           Срок: 20.11.2022 г. 

                                                                                                              Отг.: учителите по ФВС            

35. Да се организира училищно състезание с велосипеди с учениците от І - ІV и V - VІІ класове.  

                                                                                                                           Срок: до 15.05.2023 г.  



                                                                                                                Отг.: учителите по ФВС 

36. Да се информира Министъра на образованието и науката съответно РУО на МОН в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца 

и ученици при нараняване. 

                                                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                                            Отг.: Директор 

37. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок да се организира 

и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска среща. 

                                                                                                                                                      Срок: постоянен  

                                     Отг.: Директор и кл. ръководители     

38. Да се подготви и изпрати информация в РУО на МОН за работата в училището па БДП  през учебната година.                                                                                           

                                                                                                                     Срок: м. юли 2023 г.  

                                                                                             Отг.: Ръководство, комисия по БДП      

39. Да се закупят светлоотразителни елементи.  

                                                                                                                Срок: м. октомври 2022 г.    

                                                                                                           Отг.: домакин 

40.  Да се проведе конкурс за рисунки и проекти на тема: „Пазете децата на пътя!“ 

                                                                                                                 Срок: м. март 2023 г.  

                                                                                             Отг.: гл. учител, комисия по БДП      

41. Да се проведе „Ден на БДП” – с викторини, състезания и др.    

                                                                                                                   Срок: м. май  2023 г.    

                                                                                                              Отг.: ПС, комисия по БДП 

ІХ. Взаимодействие и координация 

- РДВР; Български червен кръст; КАТ; РУО; МОН и др. 
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Приложение № 1 

 

 

РАЗРЕШАВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА __________________________ 

 

ДИРЕКТОР: __________________ 

                      /Любомир Христов/ 

 

 

МАРШРУТЕН ЛИСТ 

 

за провеждане на _______________________________________________________ 

/екскурзия, поход, туризъм и др./ 

Клас: _______ 

Дата: _______  

Място: _________________________________________________________________________ 

Дата на тръгване: ____________________________________________________ 

                                                                                             / отбелязва се дата и изходния пункт/ 

Дата на връщане: _______________________________________________________ 

                                                                                            / отбелязва се дата и място на връщане/ 

Пътуване с: ___________________________________________________________ 

                                                        / влак, автобус, пеша/ 

 

Във връзка със следните часове от седмичното разписание: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Във връзка със следните теми и учебни предмети: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Цели и  задачи на излизането: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                 Ръководители: 1. 

                                                                                                      2. 

                                                                                                      3. 
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Приложение № 2 

 

С П И С Ъ К 

 

на учениците от ………….. клас при ОУ „Проф. Димитър Димов” – град Ловеч,  

участници в …………….   екскурзия с маршрут: ………………, 

която ще се проведе на ……………….. година 

 

№ Клас Име, презиме, фамилия  Дата на  

раждане 

Телефон на родителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

  Ръководители   

1.     

2.     

3.     

 

Директор: ………………… 
                  /Любомир Христов/ 
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Приложение № 3 

С П И С Ъ К 

 

на учениците от ……….. клас при ОУ „Проф. Димитър Димов”  – град Ловеч, 

участници в …………. екскурзия с маршрут: ………………., 

която ще се проведе на ……….. година 

(проведен инструктаж на …………… година) 

 

№ Клас Име, презиме, фамилия  Инструктиран Инструктиращ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

Ръководители:  1. …………………… 

                               /……………………/ 

                           2. …………………….. 

                              / ………………….../ 

                           3. ……………………. 

                              / ……………………/ 

 

 

Директор:………………….. 
                  /Любомир Христов/ 
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Приложение № 4  

 

                                 С П И С Ъ К 
 

на застрахованите ученици от ……….. клас при ОУ „Проф. Димитър Димов” – град Ловеч, 

участници в ……………….. екскурзия с маршрут: …………….., 

която ще се проведе на ……….. година 

 

№ Клас Име, презиме, фамилия  Застрахован в: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

  Ръководители  

    

    

    

    

    

 

 

 

Директор: ………………… 

             /Любомир Христов/ 
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Приложение № 5  

 

ПРАВИЛА 

 

За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното 

място на училището, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата 

по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма 

 

1. Всеки учител-организатор, входира заявление /образец 5.1/ до Директора, както следва: 

- 7 дни преди заседание на ПС, предхождащ мероприятието, ако се осъществява в учебен  

ден; 

- не по-малко от 3 дни преди мероприятието, ако се осъществява в неучебно време. 

2. Директора дава съгласието си в еднодневен срок от входирането на Заявлението. 

3. Пари се събират след получаване на писмено съгласие от Директора. Събирането на пари 

се извършва от родителския актив. 

4. В двудневен срок от полученото съгласие, учителят-организатор изготвя и представя на 

Директора следните документи: 

- Лиценз на фирмата превозвач /ако е с организиран транспорт/. 

- Списък на учениците и ръководителите с трите имена и ЕГН 

- Застраховка на учениците. 

- Преструктуриране на учебното съдържание, ако е в учебно време. 

- Попълнено „Уведомително писмо – декларация до родител/настойник/попечител/лице, 

което полага грижи за дете“/образец 5.2/. 
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Образец  5.1 
 

До Директора  

на ОУ „Проф. Димитър Димов”- гр. Ловеч 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От  ___________________________________________________________________________________ 

Г-жо Директор, 

Заявявам желание за организирано извеждане на ученици от населеното място на училището, което 

планувам да се проведе 

1.  На ......................................... г.,  

                   (дд/мм/гг)  

2. До ____________________________________________________________________________________ 

   (маршрут) 

с деца/ученици от ____________клас. 

3. Пътуването ще бъде  осъществено с  _________________________________________________. 

 

 

Дата: __________                                                                                             С уважение: ___________________ 

                                                                                                                                                                        /подпис/ 
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                                                                                       Образец  5.2 

Уведомително писмо – декларация 

 

до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за дете 

 

 

До г-н/г-жа ............................................................................................................ 

 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 

 

Предлагаме Ви: 

 

1. Оферта за организирано извеждане на ученици от населеното място на училището. 

 

2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в организирано извеждане на ученици от 

населеното място на училището. 

 

3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на организирано 

извеждане на ученици от населеното място на училището. 

 

 

ОФЕРТА 

за организирано извеждане на ученици от населеното място на училището 

 

На ……..............................………. г. 

(дд/мм/гг) 

 

1. Групата пътува по маршрут: .......................................................................................................... 

 

1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: ................................................................................. 

 

1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: .......................................................................... 

 

1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: ............................................................................... 

 

1.4. Очаквано време на завръщането: ............................................................................................... 

2. Транспортът ще се осъществи с ................................................................................................... 

3. Децата/учениците са застраховани със застраховка ..................................................................... 

 

4. Цена: ......................................................................................................................... 

 

Цената включва: .................................................................................................................... 

 

Децата трябва да носят: ............................................................................................................... 

 

5. Ръководители: ......................................................................................................................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
От ..................................................................................................................................................... 

 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за .................................. 

 

.................................................................................................................. от ......... група/клас 

 

Запознат/запозната съм с условията за за организирано извеждане на ученици от населеното място на 

училището с маршрут ........................................................................................................................................ на 

............... г., с ръководител ................................................... и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да 

участва в него. 

 

Декларирам, че детето ми е здраво и ще уведомя писмено ръководителя на групата, ако детето ми има 

хронични заболявания, алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци 

или др. 

 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по 

време на пътуването. 

 

 

 

 

Дата: ..................................г.                                                                   Декларатор:…………………………….. 
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28 

 
ИНСТРУКТАЖ  

за безопасност и култура на поведение на учениците  

при организирано извеждане на ученици от населеното място на училището 

  
1. По време на организирано извеждане на ученици от населеното място на училището, те са длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата; 

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата 

програма; 

в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или 

инциденти; 

г) да се движат в група, придружавани от учител; 

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 

е) да не нарушават обявения ред; 

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места; 

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за 

друг и да си помагат при необходимост; 

к) да спазват установената програма на пътуването; 

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват. 

 

2. По време на организираното извеждане на ученици от населеното място на училището е забранено:  

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, които са част от пътуването, както и с други външни 

за групата лица; 

в) да носят предмети, които са източник на повишена опасност. 

г) ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира 

ръководителят на групата. 

е) блъскането при качване и при слизане от превозното средство. 
 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!  
 
.......................................................................................................................................................... 

 
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)  

 

............................................................................................................................................. 
 

(подпис на ученика) 
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