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2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на 

Директора. 

3. Занятията се провеждат в часа на класа през учебната година.  

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план 

се използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и 

радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-методически 

помагала, интернет и други. 

 

III. ЦЕЛИ 

 

1. Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите 

на личната безопасност и тази на околните. 

3. Учениците да  придобият основни знания и умения за разпознаване и оценка 

на опасните ситуации, свързани с БДП. 

 

IV. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

запазване живота и здравето на учениците на пътя. 

2. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от ПТП. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при 

екстремни ситуации. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите 

на движението по пътищата. 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците 

чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители 

и учители. 

6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при ПТП, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

                          

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се 

организира и провежда в Учебните програми по БД за VIII-XII клас 

отг. Директор                                                  срок:постоянен 

 

2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се 

спазва Заповед № РД 09-2684/20.09.2018г. на Министъра на образованието и науката. 

отг. Директор                                                   срок: м.октомври  

 

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас. 

отг. Директор                                                   срок: постоянен 

 

4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронните 

дневници на паралелките . 
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                отг. Преподавателите по БД                            срок: постоянен 

 

5. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на 

движението (БД). 

отг. Преподавателите по БД                             срок: постоянен 

 

6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на 

планираните мероприятия. 

отг. Директор                                                      срок: постоянен 

 

7. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети. 

отг. Преподавателите по БД                              срок: постоянен 

 

8. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

отг. Класните ръководители                              срок: м.септември 

 

9. Класните ръководители да проведат беседа  разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

отг. Класните ръководители                            срок: м.октомври 

 

              10. До края на първата учебна седмица учениците да бъдат запознати с 

указанията на КАТ за БД 

отг. Кл. ръководители на VIII  кл.   срок: м.септември 

 

 

11.Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове. 

отг. Директор                                       срок:  м.септември 

 

12 Да се заложат на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване 

на правилата по БД по пътищата. 

отг. Заместник-директор по АСД    срок:  м. септември  

 

13. Да се осигурят необходимите учебни помагала за учениците по БД: 

отг. Класните ръководители          срок: постоянен 

 

             14. В началото на учебната година комисията по БД да направи оглед и да 

изготви предложение за обезопасяване района на училището. 

               отг. Комисия по БД                           срок:м. септември 

 

    15. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БД. 

                 отг. Комисия по БД                        срок: постоянен 

  

16. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 

походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците 

за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на 

групата  Приложение № 1 към плана. 

              отг. Класни ръководители                 срок: постоянен 
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17. В началото на учебната година да се представи в РУО информация, 

отнасяща се до готовността на училището за изучаване на правилата за БД. 

                отг. Директор                                    срок: м. септември 

 

18..При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и 

ученици и настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на 

образованието и науката и съответния РУО в срок от 24 часа. 

               отг. Директор                                     срок: постоянен 

 

19. Да се информира Министъра на образованието и науката, съответния РУО в 

срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 

                 отг. Директор                                     срок: постоянен 

 

20. Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици. 

                 отг. Класните ръководители             срок: м. септември 

  

21. Да се проведе семинар с лице от КАТ на тема: „Безопасното движение по 

пътя- индивидуален и национален проблем.” 

отг. Директор                                       срок: м. януари 

 

22. Да се повиши информираността на учениците за опасностите, които крие 

автомобилното движение, чрез използването на нагледни материали - филми, 

информационни табла и др. 

 отг. Класните  ръководители             срок: м. февруари 

 

23.Запознаване на учениците с научните изследвания за детския пътен 

травматизъм и рискови фактори, оказващи влияние върху него. 

 отг. Комисия по БД                             срок: м. април 

 

24.Разработване и разпространение на тематична информация, предназначена за 

родителите относно поведението и реакциите на децата пешеходци, велосипедисти, 

ролеристи и др.                                                                                                          

отг. Комисия по БД                               срок:м. май 

          

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

 

--> Министерство на здравеопазването (МЗ); 

 

--> Министерство на вътрешните работи (МВР); 

 

--> местните органи на държавна власт 

 

--> Съюза на българските автомобилисти (СБА); 

 

--> КАТ, ИО на МОН, МОН и други. 

Планът  е  обсъден  и  приет на  Педагогически  съвет на 11.09.2020г. 
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Приложение № 1                                   /пълно наименование на училището  гр./с./ 

  

РАЗРЕШАВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА ____________________________ 

ДИРЕКТОР: _____________________ 

/подпис и печат/ 

/______________________________/ 

/име и фамилия/ 

  

МАРШРУТЕН ЛИСТ 

1. Маршрут на (екскурзия, похода, пътешествието и други) ____ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

2. Дата на тръгване от 

________________________________________________________________________ 

/отбелязва се изходния пункт и датата/ 

3. Дата на връщане в 

____________________________________________________________________________________ 

  а/ с влак от ____________ до ______________ 

    от ____________ до ______________ 

  б/ с автобус от ____________ до ______________ 

    от ____________ до ______________ 

  в/ пеша от ____________ до ______________ 

  г/ с кораб от ____________ до ______________ 

        

5. Къде ще нощува групата 

____________________________________________________________________ 

/отбелязват се местата, където е осигурено нощуването на групата/ 

6. Каква е целта на организираното мероприятие 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________ 

  

ГЛ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА:_______________ 

    

РЪКОВОДИТЕЛИ: 1. _____________________ 

  2. _____________________ 

  3. _____________________ 

    

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ 

  

№ по Име, презиме, Клас Дом. адрес тел.: Подпис за 

ред фамилия       проведен инс- 

          труктаж с уче- 

          ниците 

            

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:_______________ 
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