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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В ежедневието си децата обикновено не осъзнават или подценяват опасността от 

тежка пътна злополука.Мнозина от тях смятат спазването на правилата за движение за 

маловажно и погрешно мислят, че лично те не са застрашени. 

-децата най-често попадат в пътни злополуки при пресичане на улиците на 

неопределени за това места без предварително оглеждане за преминаващи превозни 

средства, при внезапно навлизане в платното за движение, както и при неправилно 

движение по платното на улицата или на пътя; 

-децата и юношите, които управляват велосипеди, скейбордове, ролери, 

мотопеди, мотоциклети и други, в повечето случаи поради незнание на правилата за 

движение или поради липса на опит се движат неправилно по пътя или извършват неточни 

маневри. Мотопедистите и мотоциклетистите-юноши обикновено са неправоспособни и не 

ползват предпазни каски и други защитни средства. 

Приоритетно се поставя въпросът за ефикасността на системата за възпитанието и 

обучението на децата и учениците, способстваща изграждането на мотивация за адекватно 

поведение на пътя.Това означава развитие на определен начин на мислене и 

усъвършенстване на защитните механизми, които осигуряват личната им безопасност и 

сигурността на другите участници в пътното движение. 

Настоящата програма е в изпълнение на т.3 от Протоколно решение № 53  

от15.12.2005 г.на Министерскя съвет и приемане мерки за нейното изпълнение.Основна 

нейна цел е създаване по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаляване 

броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца и ученици, както и 

осигуряване на по-добри условия в детската градина и в българското училище. 

Дейностите в програмата са в съответствие с всички закони и подзаконови актове, както с  

- концепцията на Министерството на образованието и науката от 2003 година за 

възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската 

градина и в българското училище, утвърдена от министъра на образованието и 

науката в—к “Аз Буки “,бр.39 от 2003 година. 

- Учебните програми на Министерството на образованието и науката от 2003г. за  

      възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската   

градина, I-IV клас и V-VIII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката 

в—к “Аз Буки “,бр.40 от 2003 година. 

-    Примерната учебна документация на Министерството на образованието и науката от 

2003 година за квалификационен курс за учителите, преподаващи безопасност на 

движението по пътищата в детската   градина и в средното общообразователно 

училище. 

ПРИОРИТЕТИ 

1. Осигуряване на превантивна медицинска, психологическа и друга информация, 

свързана с последиците от възникнали пътнотранспортни произшествия,чрез 

разнообразяване, активност и масовост на формите за извънкласна и училищна 

дейност. 

2. Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастване нивото на 

безопасност в района на училището. 

3. Иницииране активното съпричастие на родителите. 

4. Възпитание и обучение на децата и учениците по безопасност на движението по 

пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за 

самосъхранение, отговорност и дисциплина, изграждането на етични 



взаимоотношения в пътното движение, които да способстват разитието на нова 

обществена култура по отношение безопасността на движението. 

5. Привеждане на учебната материално-техническа база към съвременните изисквания 

за качествен възпитателно-образователен процес. 

6. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на децата за опазване 

живота и здравето им в пътното движение. 

7. Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност 

на движението по пътищата в детската градина и училище. 

 

ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА В УЧИЛИЩЕ И НА ОБЩЕСТВОТО ЗА 

НУЖДАТА ОТ ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА-ПЕШЕХОДЦИ, 

ПЪТНИЦИ, ВЕЛОСИПЕДИСТИ, СКЕЙБОРДИСТИ, РОЛЕРИСТИ,  

МОТОПЕДИСТИ 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им чрез тематчни родителски срещи, а на децата- в 

тематичните часове на класа. 

2. Разпространение и популяризиране на научни изследвания за нивата на детския 

пътен травматизъм и рисковите фактори, оказващи влияние върху него. 

3. В часа на класа и часовете по безопасност на движението да се разяснява ползата от  

           = носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост 

на детето като участник в движението; 

           = употребата на предпазни колани от децата- пътници; 

           = предпазни каски и други защитни средства за децата – велосипедисти, 

мотопедисти, скейбордисти, ролеристи. 

4. Използване на Интернет за получаване на информация за : 

          = правилата за безопасно управление на велосипед; 

          = наличието на обезопасени и оборудвани училищни и обществени зони в 

общината за управлние на велосипед, каране на ролери и скейборд. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

              Насърчаване на семейството за възпитание на децата от най-ранна възраст на 

правилно и безопасно поведение в пътното движение. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА ПРАВОМЕРНО 

ПОВЕДЕНИЕ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ НА ПЪТЯ 

1. Спазване на ежегодно утвърждаваните от министъра насоки за организиране на 

възпитанието и обучението по БДП в детската градина и училище. 

                                                                             Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г.  

                                                                             Отг. Учителите 

2. Разширяване възможностите за обучението на децата и учениците по управление  на 

велосипеди, каране на ролери и скейбордове чрез модули за реализиране на третия 

учебен час по ФВС в обезопасени зони.  

                                                                              Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г.  

                                                                             Отг. Учителите 



3. Спазване на системата от критерии и показатели за оценка и контрол на 

възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП. Публичност на 

резултатите. 

                                                                           Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г.  

                                                                             Отг. Учителите 

4. Участие на членовете й в организирани курсове и семинари. 

                                                                       Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г 

                                                                             Отг. Учителите, членове на комисията 

5. Утвърждаване ролята на семейството и училището и мотивиране на  възможности за 

съвместна дейност, свързана с: 

                = безопасните маршрути за децата от ПГ, първи и втори клас. 

                = създаване в училище на кабинет по БДП, който да се обзаведе със 

съвременни технически средства и дидактически материали. 

                = осигуряване на учебни помагала за учениците. 

                = уточняване на мерките за безопасност при ежедневните пътувания с 

училищния автобус и организирани ученически екскурзии. 

                                                                               Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г.  

                                                                                Отг. Директорът, учителите 

6. Ежегодно организиране и провеждане на викторини по БДП за учениците от 

начален и прогимназиален етап на обучение.                                                                            

                                                                               Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г 

                                                                               Отг. Учителите 

7. Организиране и провеждане на състезание по колоездене. 

                                                                            Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г.                                                                    

                                                                             Отг. Учителите, членове на комисията 

8. Участие в организирани общински детски събития  и празници под формата на шоу 

за популяризиране и утвърждаване на придобитите знания и умения за безопасно 

поведение на пътя. 

                                                                            Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г 

                                                                             Отг. Учителите 

 

 

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

1. З а предотвратяване на пътно-транспортно произшествие да се осигури постоянна 

осветеност към входа на училището. 

                                                                        Срок: м.септември 2021 г. – м.юни 2022 г 

                                                                                   Отг.: Директорът, община Ст.Загора  

2. Да се направи маркировка тип “Зебра” на улицата, водеща към магазина за закуски. 

                                                                                  Срок: през цялата учебна 2021/2022 г..       

                                                                                      Отг.: Директорът, община Ст.Загора                                                                           

3. Анализ на пътно-транспортните произшествия, извършени по вина на млади водачи 

по представяна от органите на МВР информация и поднасянето й в подходяща  

форма и вид за обсъждане от деца и ученици 

                                                                                  Срок: през цялата учебна 2021/2022 г.     

                                                                                  Отг.: Директорът, учителите                                                                                          

 



П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
                      ЗА  ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО        

                             ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021  – 2022    ГОДИНА 

 

                 ОСНОВНА  ЦЕЛ: 

                  Намаляване броя на пострадалите и загиналите при пътно-транспортни произшествия чрез 

възпитание и обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата за 

формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за самосъхранение, отговорност и 

дисциплина.Изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, които да способстват 

развитието на нова обществена култура по отношение  безопасността на движението. 

 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНАТА БАЗА  ПО БДП                                                      

1. В една от класните стаи да се оформи кът по безопасно движение по пътищата като по този 

начин класната стая се превърне във временен кабинет по БДП. 

                                                                                                   Срок:  м.януари 2022 год     

                                                                                             Отг.: учителите по БД 

      2. С цел подобряване ефективността на обучение по безопасност на движението по пътищата, да се 

създаде кабинет по БДП и се обзаведе със съвременни технически средства и дидактически 

материали. 

                                                                                                            Срок : до м.май 2022год.  

                                                                                                           Отг : Директора  

                             

 КВАЛИФИКАЦИЯ   НА   УЧИТЕЛИТЕ   

1.Изграждане на училищна комисия по БДП и участие на членовете й в организирани курсове и 

семинари. 

                                                                                                           Срок: м. септевмри – м. юни     

                                                                                                               Отг: Председателя на  

                                                                                                               Комисията 

 2.Актуализиране на програмите за обучение на децата в подготвителната група за безопасно 

участие в пътното движение и прилагане на положителните практики в тази насока.      

                                                                                                             Срок: м. септевмри – м. юни                                                                                                                                                                            

                                                                                                                Отг.: учителя в ПГ  

      3.Организиране и провеждане на викторини по БДП в начален   и прогимназиален етап на 

обучение.                                                                                                                                                          

                                                                                                           Срок: м. Април 2022 г.  

                                                                                                           Отг.: учителите по БД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      4.Организиране и провеждане на състезания по приложно колоездене. 

                                                                                                           Срок: края на учебната2021/2022 г.            

                                                                                                          Отг.Председателна комисията по БДП                                                                                                                                                                         

Плана и програмата  са  отворени  по своя характер документи и ще се актуализират в 

съответствие с динамично променящата се среда. 

      Настоящата програма  и план са приети на заседание на Педагогическия съвет, 

състояло се на 11.10.2021 година. 

                                                                          

                                                                                     

 


