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ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”  ГР. ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   

  8700 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски” № 36; тел.: 88074; 88075; 88076 

 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

……………………………. 

СНЕЖИНА ДОБРЕВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ГР.ЕЛХОВО 

                              
 

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Елхово, обл. Ямбол 

за учебната 2021/2022 година 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата е приета на 

заседание на педагогическия съвет – Протокол № 1/15.09.2021г. 

2.Годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата е разработена в 

изпълнение на План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата 

на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово. 

3. Годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата е разработена с 

цел организиране и осигуряване на необходимите условия за реализиране на учебно-

възпитателния процес по безопасност на движението в училище.  

4.Обучението по Безопасност на движението е задължително, осъществява се в 

съответствие с държавните образователни стандарти и утвърдените от министъра на 

образованието и науката Програми за обучение по БДП. Обучението по безопасност на 

движение по пътищата е неделима част от цялостното възпитание, обучение и 

социализиране на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование. Това е социално учене с важност за формиране на определени практически 

умения у учениците като участници в движението по пътищата. 

5.Обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата се 

организира на основание §4 от ДР на ЗДвП и утвърдената от министъра на МОН, 

Концепция за обучение на децата по БДП в детската градина и учениците от I - XII клас. 

4.Училищната комисия информира  учителите за квалификационни курсове, семинари и 

обучителни програми по БДП. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

1.Извършва се от Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата със 

съдействието на длъжностни лица от сектор „Пътна полиция“ към РУ на МВР - гр.Елхово. 

2.Директорът на училището осъществява контрол върху работата на комисията и 

цялостната дейност по безопасност на движението по пътищата на ОУ“Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр.Елхово.  

3.Подготовката на децата/учениците по БДП се осъществява от учителя на 

групата/класните ръководители, определени със заповед от директора на училището. 

4.При подготовката на учебните занятия и реализирането на плана се използва 

специализирана литература, учебно-методически помагала, видеоматериали на МВР. 



2 

 

5. Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители, завършили курса по МО по 

БДП в часа на класа през учебната година по график, утвърден от директора на 

училището, като взетата тема се вписва в паралелковия дневник. 

Педагогическите ситуации по БДП в трета и четвърта възрастова група се провеждат от 

учителя на групата по график, утвърден от директора на училището, като взетата тема се 

вписва в дневника на групата. 

6. Петминутките по БД се провеждат във всички класове в края на всеки последен час за 

деня от преподавателя в съответния клас, като това се отразява в паралелковия дневник. 

 

III. ЦЕЛИ  
1.Опазване живота и здравето на децата и учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училище. 

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

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване 

и оценка на опасните ситуации при движението по пътищата.  

3.Развиване и усъвършенстване на психофизиологическите механизми за защита и 

създаване на определен начин на мислене и поведение на пътя, които да осигурят личната 

безопасност на ученика и безопасността на другите участници в движението по пътя. 

4.Опазване живота и здравето на децата от ПГ и учениците като участници в движението 

по пътищата. 

5. Повишаване ролята на училищната комисия по БДП за опазване живота и здравето на 

децата и учениците, създаване на безопасна инфраструктура в „училищната зона”, 

повишаване компетентностите и ангажиментите на родителите. 

6. Систематизиране на опасностите, застрашаващи живота и здравето на децата и 

учениците в пътното движение, както и използване на различни методи и средства тези 

опасности да станат обект на ежедневно обучение в семействата на децата и учениците. 

 

IV. ЗАДАЧИ 

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

ученик като участник в движението по пътищата /пешеходец или велосипедист/ и за 

успешното справяне в критични ситуации  на пътя. 

2.Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с хората, техниката и природата в условията  на 

интензивно движение по пътищата и при  възникнала критична ситуация. 

3.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способи 

за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от различни източници при  уличното движение. 

4.Формиране на умения и навици у учениците и персонала за мотивирано поведение  при 

ПТП и придобиване на практически умения за оказване на долекарска помощ при ПТП и  

др. 

5.Повишаване нивото на подготовката по БДП и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се прецени собственото поведение при екстремни ситуации на 

пътя. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от дома им до 

училище и от училище до дома им.  

7. Подкрепа за творчески изяви на децата и учениците – създаване на рисунки, разкази, 

стихотворения и песни за безопасно участие в пътното движение. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

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

провежда в съответствие със Системата за организация и управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на 

предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед №РД09-1289/31.08.2016 г. 

Отг.:учител-ПГ, класни ръководители срок:15.09.2021 г. 
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2.Дейностите по обучението по БДП да се включат в Списък-образец №1 и да се спазва Заповед 

№ РД 09-619 от 31.10.2000 год. на министъра на образованието и науката, която е в съответствие 

с §4 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП/ДВ,бр.20 от 1999 год./. 

Отг.:Пенко Ханджиев срок:15.09.2021 г. 

 

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

подготвителна група/Заповед № РД09 – 2684 от 20.09.2018г. на министъра на образованието и 

науката/. 

Отг.:класните ръководители и 

        учителя на ПГ 

срок:през учебната година. 

 

 

4.Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в паралелковите дневници и 

дневника на групата. 

Отг.:класните ръководители и 

        учителя на ПГ 

срок:през учебната година. 

 

 

5.Часовете по БДП да се провеждат редовно съгласно утвърдения график. 

Отг.: класните ръководители и 

        учителя на ПГ 

срок:през учебната година. 

 

 

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

мероприятия. 

Отг.:П.Ханджиев срок:през учебната година 

 

7.Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

Отг.:класните ръководители срок:през учебната година. 

 

8. Публикуване на сайта на училището информационно-методически материали по БДП във 

връзка с провеждането на Националната кампания „Да запазим децата на пътя“(м. септември 

2021 г.). 

Отг.:Стойка Кънева срок:15.09.2021 г. 

 

9.Да се осигурят учебните програми по БДП за всички класове. 

Отг.:Стойка Кънева  срок:15.09.2021 г. 

 

10.Да се осигурят необходимите учебни средства /учебници и учебни тетрадки по БДП и тестове/ 

за учениците и методически ръководства за учителите. 

Отг.: класните ръководители и 

        учителя на ПГ 

срок:15.09.2021 г. 

 

 

11.Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района на училището. 

Отг.:Пенко Ханджиев срок:15.09.2021 г. 

 

12.Да се извърши преглед и подготовка на материално-техническата база за обучение по 

безопасност на движението. 

Отг.:Стойка Кънева срок:15.09.2021 г. 

 

13.За всеки автобус, който превозва ученици от други населени места да се осигурят по три 

светлоотразителни жилетки. 

Отг.:Пенко Ханджиев срок:15.09.2021 г. 
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14.За всеки ученик от първи и втори клас да се определи съответно с родителите му най-

безопасния път от дома до училището и обратно и се закупят от родителите светлоотразителни 

елементи. 

Отг.: кл.ръков.на І и ІІ клас                              срок:24.09.2021 г. 

 

15.На учениците от трети и четвърти  клас да се припомнят безопасните маршрути за тяхното 

движение. 

Отг.: кл.ръков.на ІІІ и ІV клас                              срок:24.09.2021 г. 

 

16.С децата от ПГ и с учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на 

последния час “петминутка” - краткотрайно занимание за напомняне на правилата за 

безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при 

връщане в къщи. 

Отг.: Всички учители                                         срок: през учебната година 

 

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

изчакат да се разотидат. 

Отг.: Всички учители                                         срок: през учебната година 

 

18.В началото на учебната година комисията по БДП да извърши оглед и ако е необходимо, да 

изготви предложение за обезопасяване района на училището по отношение безопасността на 

движението. 

Отг.:В.Балтова, Стойка Кънева срок:10.09.2021 г. 

 

19.Класните ръководители в часа на класа да провеждат беседи за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

Отг.: класните ръководители срок: съгласно плана на кл.р-л 

 

20.В района на училището да се организира дежурство съвместно с полицията за обезопасяване 

на пресичането на ул.”Ал.Стамболийски”. 

Отг.:Валентина Балтова, Стойка Кънева срок:15.09.2021 г. 

 

21.Преди всяко организирано напускане на училищната сграда/екскурзии, походи, зелени 

училища/ да се провежда инструктаж с учениците за БДП и да се попълва маршрутен лист от 

ръководителя на групата. 

Отг.: Всички учители                                         срок:през учебната година 

 

22.При възникване на ПТП с дете или ученик задължително в срок до един час да се подаде 

първоначална информация на Началника на РУО-Ямбол.  

Отг.:Директор, ЗДУД срок:при евентуален случай 

 

23.При възникване на ПТП с дете или ученик след изясняване на фактите и обстоятелствата  в 

срок от 24 часа да се изпрати писмен доклад /докладът да съдържа информация за състоянието на 

пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на родителите и институциите, които 

имат отношение към случилото се/ до Началника на РУО-Ямбол. 

Отг.: Директор, ЗДУД срок:при евентуален случай 

 

24.При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт, в 

едноседмичен срок да се организират и проведат заседание на ПС и общоучилищна родителска 

среща. 

Отг.: Директор, ЗДУД срок:при евентуален случай 
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25.Участие в кампанията „Дни на безопасността на ROADPOL“, организирана от Европейската 

мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL  

Отг.:Ел. Стоянова, Ст.Кънева срок: 16 – 22 септември 2021 г. 

 

 

26.Да се организира тренинг с учениците от І и ІІ клас „Мога да пресичам безопасно”. 

Отг.:Ел. Стоянова, Ст.Кънева срок: м.октомври 2021 г. 

 

27.Отбелязване на Световния ден за възпоменание за жертвите от пътнотранспортните 

произшествия. 

Отг.:Ст.Кънева срок:м.ноември 2021 г. 

 

28. Да се организира тренинг с учениците от ІІІ и ІV клас „На пътя е опасно. Мога да откривам 

безопасните места на пътя за пешеходците”. 

Отг.: Отг.:Ст.Кънева, В.Балтова срок: м.януари 2022 г. 

 

29.Организиране и провеждане на „Ден на БДП” /по класове/ с викторини, състезания и др. 

Отг.: Ст.Кънева, В.Балтова, Ел.Стоянова  срок: м.март 2022 г. 

 

30.Да се организира училищно състезание с ученици-велосипедисти. 

Отг.:Ст.Кънева, В.Балтова срок: м.април 2022 г. 

 

31.Участие в общинската викторина „Да запазим децата на пътя“ 

Отг.: В.Балтова, Ел.Стоянова срок: съгласно регламента за 2022 г. 

 

32.Да се подготви и изпрати в РУО-Ямбол информация за работата по БД в училището през 

учебната 2021/2022 година. 

Отг.:П.Ханджиев срок: 30.06.2022 г. 

 

33.Да се разработи план за организиране на обучението по БД през следващата учебна 

година/учители, които ще преподават, квалификация на учителите, МТБ, снабдяване с учебници 

и учебни тетрадки/. 

Отг.:П.Ханджиев срок: 30.06.2022 г. 

 

 

15.09.2021г.                              Изготвил:……………….  Пенко Ханджиев  

              Председател на комисията по БДП 

 

 

       

 

 

 

 

 

  


