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Велико Търново 

СИСТЕМА ОТ МЕРКИ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Училищната система от мерки цели да мотивира учители, ученици, родители и всички останали участници в 

движението по пътищата да развият по-висок потенциал за подобряване на пътната безопасност. 

I. ЦЕЛИ: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, учителите, родителите и всички участници в движението; 

2. Предприемане на превантивни мерки за подобряване на безопасността на движението, с цел намаляване броя на 

жертвите и травматизма при пътнотранспортни произшествия. 

3. Подобряване техническото състояние на пътищата и улиците в района на училището, на тяхната хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация; 

4. Засилен и ефективен контрол върху водачите на МПС и останалите участници в движението, за спазване на Закона 

за движение по пътищата по улиците с висока интензивност на движение около училището. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението; 

2. Правилен превоз на деца и ученици и създаване на безопасна инфраструктура, съобразена с възрастовата група на 

учениците; 

3. Добър личен пример от страна на възрастните участници в движението. 

III. МЕРКИ: 

1. институционална организация на пътната безопасност; 

2. пътна инфраструктура; 

3. превозни средства и устройства за безопасност; 

4. обучение и кампании по пътна безопасност в училището; 
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5. медицинска помощ. 

 

МЯРКА 1 – ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. Разработване и утвърждаване на План за безопасност на движението по пътищата 

Комисията по БДП; 

м.09. 

2. Разработване на график за БДП 1-7 клас 

Класните ръководители м.09.2019 г. 

3. Изготвяне на график за провеждане на 10-минутни беседи за учениците от I до IV клас и за децата от 

подготвителната група в училището 

ЗДУД м.09. 

4. Организация по БДП съгласно утвърдената учебната документация, изискванията на МОН и Концепцията за 

обучение на деца и ученици по БДП. 

Училищноторъководство; Комисията по БДП; учителите 

постоянен 

5. Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз и движение по пътищата 

Класните ръководители 

 м.09-10 

6. Спазване на изискването за 5 минути БД в края на всеки последен час от деня 

Учителите 

 Постоянен 

7. Провеждане на теми по БДП в часа на класа 1-7 клас 

Класните ръководители 

 По график; 

8. Запознаване на родителите с правилата и организацията за БДП на първата родителска среща и определяне на най-

кратките и безопасни маршрути на движение  

Класните ръководители 
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 М.09. 

родителите 

9. Обезопасяване на района около училището и забрана на достъпа на МПС в двора на училището 

Ръководството м.09 

МЯРКА 2 – ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Навременно и качественоизпълнение на планираните текущи ремонти: възстановяване на частични нарушения на 

настилките и банкетите, почистване на отводнителните канали, изсичане на храсти, клони и дървета по банкетите и 

на пътя. 

Община Велико Търново 

 Постоянен 

2. Периодично обновяване на пътната маркировка и подмяна на повредени/унищожени пътни знаци. 

Община Велико Търново  

Постоянен 

МЯРКА 3 – ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1.Своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на необезопасени участъци и конфликтни точки; 

места с възможност за движение с високи скорости на преминаващите МПС край училището 

Ръководството; Комисията по БДП 

постоянен 

2. Предложения за обезопасяване на найизползваните маршрути на учениците и местата с интензивен пътникопоток 

Ръководството; Комисията по БДП 

При необходимост 

МЯРКА 4 – ОБУЧЕНИЕ И КАМПАНИИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В 

УЧИЛИЩЕТО 

1. Провеждане на 10-минутни беседи за учениците от 1-4 клас и за децата от подготвителната група в училището с 

представител на РПУ 

Класните ръководители 

I-IV клас; учител ПГ 

М.11 
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2. Провеждане на беседи за БДП в часа на класа с представител на РПУ 

Класните ръководители 

5-7 клас 

3. Квалификация/Обучения на учители по БДП 

Учителите 

 постоянен 

4. Включване в кампании по пътна безопасност съвместно с КАТ 

Учителите; учениците 

По график на КАТ 

МЯРКА 5 – МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

1. Квалификация/обучение по първа долекарска помощ 

Педагогическият състав 

По плана за 

квалификационната 

дейност 

2. Провеждане на беседи в часа на класа с медицинското лице 

Медицинско лице; класните ръководители 

По график 

3. Провеждане на беседи с представители на БМЧК 

Доброволците от БМЧК 

постоянен 

Системата от мерки по БДП е приета на заседание на Педагогическия съвет на 11.09.2020 г. (Протокол №13) и е 

утвърдена със Заповед …………………………………… на директора на ОУ „Димитър Благоев“ Велико Търново 

Програмата е отворена и може да бъде променяна и/или допълвана. 
 


