
П Л А Н

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
за учебната 2018/2019 година

Приет с решение на Педагогически съвет - Протокол № 8/ 14.09.2018г.



I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият план е разработен на основание следните нормативни документи:

- 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.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В ЦСОП -  

ГР.ПЛОВДИВ
1. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и 
учебната документация, за различните възрастови групи и класове - чрез дейности в 

други форми;

2. Дейностите по обучението по БДП се включват в тематичните разпределения 

на учителите ЦДО, които се утвърждават от директора на ЦСОП -  гр.Пловдив.

3. За ефективно обучение по БДП в ЦСОП -  гр.Пловдив се изгражда и поддържа 

необходимата учебно-материална база в съответствие с учебната документация и 

нормативите за осигуряване на материално-техническа база за обучение по БДП -  

учебни помагала, познавателни книжки, специализиран учебен кабинет и площадки, 

интерактивни системи, технически средства, дидактически материали и др.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците.
2. Формиране у учениците на отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения 
за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по 
пътищата.

IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на основни знания, умения и отношения, необходими за 

безопасно движение по пътищата.
2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като 

участници в пътното движение.
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности на пътя и способите за тяхното предотвратяване.
4. Повишаване нивото на практическата подготовка и формиране на 

правилно поведение при екстремни ситуации.
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. Да се ограничи достъпа на превозни средства в двора на ЦСОП -



гр.Пловдив.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се 

организира и провежда в съответствие с приложението в Ръководство за работа на 
учителите.

Срок: постоянен
Отг.: учители ЦДО

2. Да се има предвид и да се спазва Заповед № РД - 09- 619/31.10.2000 г. и 
Заповед № РД - 09- 773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, 
която е в съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
движението по пътищата.

Срок: м. 09.2018г.
Отг.: директор

3. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането 
на планираните мероприятия.

Срок: постоянен
Отг.: директор, пр.-л на комисията

4. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: през учебната година
Отг.: учителите

5. В началото на учебната година класните ръководители -  на родителска 
среща да запознаят родителите и учениците с пътно-транспортната обстановка в 
района на ЦСОП.

Срок: м. 09. 2018г.
Отг.: класните ръководители

6. Учителите ЦДО да проведат беседа-разговор за поведението на 
учениците като участници в пътното движение.

Срок: през годината
Отг.: учители ЦДО

7. С учениците от I - XII клас учителите да провеждат ежедневно 
п5-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 групата в последния за деня учебен час на 
всеки клас.

Срок: постоянен
Отг.: учителите

8. След завършване на учебните занятия учителите и учителите ЦДО лично 
да предават учениците от I - XII клас на родител/ настойник/ придружител в 
автобуса на Центъра.

, Срок: постоянен
Отг. Учители, учители ЦДО

9. На първата родителска среща съвместно с родителите да се определи 
най-безопасният маршрут от дома до ЦСОП и обратно за учениците от I - XII клас.

Срок: м. 09.2018г.
Отг.: класните ръководители

10. Да се осигурят необходимите методически ръководства и дидактични 
материали по БДП, подходящи за деца със СОП.

Срок: м.септември
Отг.:Зам.-директор, касиер-домакин

11. Да се изработят нагледни материали по БДП.



Срок: през учебната година 
Отг.: учители ЦДО

12. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и д; 
изготви предложение за обезопасяване района на ЦСОП.

Срок: м. септември 2018 г.
Отг.: домакин, комисия по БДП

13. Да се включват родители в оказване на подкрепа при провеждане н; 
мероприятия по БДП.

Срок: съгласно график 
Отг.: класни ръководители

14. Преди всяко организирано напускане на района на ЦСОП -  гр.Пловдш 
(екскурзия, зелено училище, наблюдение, спортна изява и други) да се провежд; 
инструктаж на учениците за спазване на правилата за безопасност на движението 
Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на групата.

Срок: постоянен
Отг.: ст.учители, ст.учители ЦДО

15. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца i 
ученици и настъпила смърт, задължително да се информира директора на ЦСОП i 
зам.директора на ЦСОП, а те - Началника на РУО- гр.Пловдив -  незабавно.

Срок: постоянен
Отг.: директор, зам.-директор, учители

16. Да се информира Министъра на образованието и науката чрез РУО - 
гр.Пловдив в срок до 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици npi 
наранявания.

Срок: постоянен 
Отг.: директорът

17. Да се изготви и изпрати информация в РУО - Пловдив за ученици 
пострадали при ПТП през лятото.

Срок: м. септември 
Отг.: директорът

18. Да се проведат подходящи занимания по БДП с учениците.
Срок: м.април 
Отг.: ст.учители ЦДО

19. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици.
Срок: м. септември
Отг.: класните ръководители

VI. КОМИСИЯ ПО БДП В ЦСОП -  ГР.ПЛОВДИВ (УКБДП)

1. В ЦСОП -  гр.Пловдив се създава УКБДП за подпомагане директора на 

центъра в подобряване на качеството на обучението по БДП, в създаването на 

условия за неговата ефективност, в реализацията на съвместни инициативи с 

институциите и обществеността за пътната безопасност на децата и учениците и др.

2. Съставът на УКБДП се утвърждава със заповед на директора след 
информиране на Педагогическия съвет;

3. В края на учебната година УКБДП информира Педагогическия съвет за 

резултатите от дейността си, включително и за предложенията до кмета за 
подобряване на прилежащата пътна инфраструктура преди началото на новата учебн 

година. Предложенията включват и обобщените резултати от ежегодната инициатива 

„Пътят на първокласника".



VII. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СИСТЕМЕН И 
ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП СЕ ИЗВЪРШВА НАТРИ 
РАВНИЩА:

- вътрешно -  училищен;

- Регионално управление на образованието (РУО);

- Министерство на образованието и науката (МОН).

Дейностите по мониторинга се планират ежегодно, провеждат, документират и 
отчитат съгласно изискванията за контролната дейност.

VIII. ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА РАЙОНА НА ЦСОП -  ГР.ПЛОВДИВ

Регламентиране (чрез заповеди) за забрана на достъп превозни средства в 

дворовете, системно наблюдение на състоянието на прилежащата към ЦСОП пътна 

инфраструктура, своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на 

необезопасени участъци и конфликтни точки и съдействие за обезопасяването им, 

определяне на маршрутите на движение на учениците съвместно с родителите/ 

настойниците и класните ръководители и изготвяне на предложения до общините за 
обезопасяване на най-използваните маршрути.

Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости на 

преминаващите МПС край ЦСОП -  гр.Пловдив, маршрутите на учениците и местата с 

интензивен детски пътникопоток. Идентифициране на локалните рискови фактори, на 

промените в околната среда и поведението на участниците в движението.

IX. ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСЕН ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ (ЕЖЕДНЕВЕН И ЕДНОКРАТЕН, СЪС СОБСТВЕН ИЛИ ОСИГУРЕН ОТ 

ОБЩИНАТА ИЛИ ОТ ПРЕВОЗВАЧ ТРАНСПОРТ) -  в съответствие с разпоредби на 

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

А. Ежедневен превоз на деца и ученици -  в рамките на гр.Пловдив

1. Провеждане на предпътен медицински преглед на водача и на 

преглед за техническата изправност на автобуса. Дейностите се осигуряват чрез 

сключени договори с компетентни служби или собствени възможности.

2. Определяне и утвърждаване от директора на маршрута, желателно и 

съгласуване с Държавна автомобилна администрация (ДАИ) и Пътна полиция.

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

сборни групи за превоз.

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 (инструктаж), 

списъка на пътуващите, определения маршрут, вкп. и чрез пътен бележник.

Б. Еднократни пътувания - при провеждане на обучение извън сградата на 

ЦСОП- гр.Пловдив, при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в 

страната и в чужбина, състезания и други организирани от центъра 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 т.ч. провеждане на инструктаж по транспортна безопасност с 

възрастните придружители и с учениците и децата.

X. УПРАВЛЕНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
А. Планиране - изготвяне и утвърждаване на:

1. Равнище ЦСОП -  гр.Пловдив:

- Дейностите за осъществяване на контрол -  в годишните планове за контролна 

дейност на директор/зам.директор;

- Списък-образец 3;
- Програма за обучение по БДП -  в ЦСОП;

- Годишни планове на учителя/кп. ръководител за обучението и дейностите за 

възпитание и обучение по БДП (вкп. графици за екскурзии и пътувания);
- Годишен план на ЦСОП -  гр.Пловдив;
- Годишен план на УКБДП;

- Планове за квалификационна дейност -  (при констатирана необходимост).

2. Да се следи за наличието на „зебра" на ул."Димитър Талев" при пресичане на 

пътното платно от ЦСОП -  гр.Пловдив до автобусната спирка.
3 .Организиране на самостоятелни и участие в местни и национални инициативи и 

кампании, свързани с БДП -  на равнище Център, община, РУО, МОН.


