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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕО МИЛЕВ” 
обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 24 

тел: 0417/8-27-35, факс: 0417/8-26-18, e-mail: sourad@abv.bg 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

за учебната 2020/2021 година 
 

 

І. Общи положения 

 

   Обучението на учениците от І - ХII клас по правилата за безопасно движение по 

пътищата се организира на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

движението по пътищата, учебна програма по БДП за І-ІV клас и учебна програма за V-

XII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката, съгласно заповед № 

РД09-1289/31.08.2016г. 

 Нормативно основание за регламентиране на дейностите:  

- Закон за движението по пътищата;  

- Закон за автомобилните превози; 

 - Решение на Министерския съвет № 542/07.06.2005 г.;  

- Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското училище 

и детските градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.;  

- Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския съвет 

№ 946/22.12.2011 г.);  

- Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия 

по проблемите на БДП. 

  

За всеки клас е разработена и утвърдена самостоятелна учебна програма. 

Обучението на учениците се провежда като предвиденият учебен материал се 

разпределя равномерно през учебната година. 

 

ІІ. Дейности и мероприятия в училище 

 

1. В началото на учебната година 

1.1. Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на 

БДП по пътищата. 

                                                                                                     Срок: септември, 2020г. 

                                                                                                     Отг.: директор 

1.2. Обучението на учениците се провежда, както следва: 

1.2.1. За 1 клас с общ минимален брой часове за обучение – 9 учебни часа; 

1.2.2. За 2 клас с общ минимален брой часове за обучение – 6 учебни часа; 
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    1.2.3. За 3 клас с общ минимален брой часове за обучение – 6 учебни часа; 

    1.2.4. За 4 клас с общ минимален брой часове за обучение – 6 учебни часа; 

  1.2.5. За 5 клас с общ минимален брой часове за обучение – 5 учебни часа; 

1.2.6. За 6 клас с общ минимален брой часове за обучение – 5 учебни часа; 

   1.2.7. За 7 клас с общ минимален брой часове за обучение – 5 учебни часа; 

1.2.8. За 8 клас с общ минимален брой часове за обучение – 4 учебни часа; 

1.2.9. За 9 клас с общ минимален брой часове за обучение – 4 учебни часа; 

1.2.10. За 10 клас с общ минимален брой часове за обучение – 2 теми; 

1.2.11. За 11 клас с общ минимален брой часове за обучение – 4 теми; 

1.2.12. За 12 клас с общ минимален брой часове за обучение – 3 теми. 

1.4. При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни 

тетрадки и помагала.  

                                                                                              Срок: 30.09.2020г. 

                      Отг.: председател на  

                       комисията по БДП 

1.5. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по 

пътищата за учениците от І-ІV клас се организират и провеждат в класната стая. 

1.6. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по 

пътищата за учениците от V-VІІІ клас се организират и провеждат в класната стая, а при 

възможност, в създадени за целта кабинети.  

1.7. За преподаватели по БДП се определят учители, както следва: 

• За І-ІV клас – класният ръководител: начален учител, изучавал безопасност 

на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното учебно 

заведение, в което е завършил образованието си; начален учител, преминал 

квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които 

имат право да провеждат квалификационна дейност на учители; начален учител, 

притежаващ свидетелство за правоспособност за управление на МПС. 

• За V-ХІІ клас -  класният ръководител или учител в V-ХІІ клас изучавали 

безопасност на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното 

учебно заведение, в което е завършил образованието си, или преминали 

квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които 

имат право да провеждат квалификационна дейност на учители, или притежаващи 

свидетелство за правоспособност за обучение на водачи на МПС.  

1.8. Часовете по БДП се включват в норматива на учителя, който ги преподава.  

                                                                                                     Срок: 14.09.2020г. 

                                                                                                     Отг.: директор 

1.9. В началото на учебната година комисията по БДП да направи преглед на 

материално–техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за 

обезопасяване на училището. 

                                                                                                     Срок: 14.09.2020г. 

Отг.: председател на  

комисията по БДП 

1.10. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на 

комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи 

БДП. 

                                                                                                     Срок: 14.09.2020г. 

Отг.: председател на 

комисията по БДП 

1.11. Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района 

на училището. 

                                                                                                     Срок: 14.09.2020г. 
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                                                                                                 Отг.: зам.-директор УД 

1.12. Да се определи за всеки ученик от І и ІІ клас, заедно с родителите му, най- 

безопасният път от дома до училището и обратно. 

                                                                                                     Срок: 30.09.2020г. 

                                                                                                     Отг.: учителите в І и ІІ клас 

2. По време на учебната година 

2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият 

учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките. 

                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                     Отг.: преподавателите  

2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на 

планираните мероприятия. 

                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                     Отг.: зам.-директор УД за  

             съответния етап на обучение 

2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни 

предмети. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: учителите 

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

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

                                                                                                     Срок: 30.09.2020г. 

                                                                                                     Отг.: кл. ръководители 

2.5. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на 

учебния час „петминутки” – краткотрайно занимание, напомняне на БДП и 

задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при завръщане в дома. 

След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците до улицата и да 

ги изчакват да се разотидат. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: учителите 

2.6. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат 

учениците и да изчакват да се разотидат. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: учителите 

2.7. Да се проведе една родителска среща за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                     Отг.: зам.-директорите УД 

2.8. Да се изработят нагледни материали. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: учителите 

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

мероприятия по БДП и се планира квалификационна дейност с учителите, преподаващи 

БДП. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: директор 

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

походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис.  

                                                                                                      Срок: постоянен 
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                                                                                                      Отг.: учителите 

2.11. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и 

настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката 

и РУО на МОН за гр. Стара Загора в срок от 24 часа. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: председател на 

                                                                                                      комисия по БДП,  

                                                                                           зам.-директор УД,                             

                                                                                           директор 

2.12. Да се информира Министъра на образованието и науката и РУО гр. Стара 

Загора в срок от 3 дни при възникване на ПТП с ученици при наранявания. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                           Отг.: председател на 

                                                                                                      комисия по БДП,  

                                                                                           зам.-директор УД,                             

                                                                                           директор 

2.13. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт, да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на 

Педагогическия съвет и общоучилищна родителска среща.  

                                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                                    Отг.: директор,  

                                                                                                     зам.-директор УД 

3. В края на учебната година да се подготви и изпрати в РУО информация за 

резултатите от обучението по БДП в училището за учебната година. 

                                                                                                      Срок: при поискване 

                                                                                                      Отг.: председател на 

                                                                                           комисия по БДП 

 

 

III.  Осигуряване на безопасен обществен превоз на учениците (ежедневен и 

еднократен, със собствен и/или от превозвач транспорт) – в съответствие с разпоредби 

на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни 

органи.  

 Ежедневен междуселищен превоз на ученици  
1. Провеждане на предпътен медицински преглед на водача (водачите) и на 

преглед за техническата изправност на автобуса/автобусите.  

2. Определяне и утвърждаване от директора на маршрута, съгласуване с 

Държавна автомобилна администрация (ДАИ) и Пътна полиция.  

3. Утвърждаване от директора на списък на учениците, които се превозват. 

4. Определяне със заповед възрастен придружител на учениците в автобуса.  

5. Осигуряване на оборудване на автобусите според изискванията на ДАИ 

(Наредба № 33 на министъра на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на РБ - три сигнални жилетки в автобуса и други материали). 

 6. Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз, списъка на 

пътуващите, определения маршрут.  

  Еднократни пътувания - при провеждане на обучение извън сградата на 

училището, при провеждане на ученическия отдих и туризъм в страната и в чужбина, 

абитуриентски балове, олимпиади, състезания и други организирани училищни 

дейности, извънкласни масови прояви и публични изяви директорът има задължения, 

регламентирани с наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма и наредба на министъра 

на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в 
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т.ч. провеждане на инструктаж по транспортна безопасност с възрастните придружители 

и с учениците и децата. 

 

 

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

 № 11/02.09.2020г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


