
  

Информация за осъществяване на политиките на Министерство на образованието и 

науката по безопасността на движението по пътищата в училищата и детските 

градини в област Кюстендил 

 

     Във връзка с чл. 4, ал. 2, раздел ΙΙ от Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за 

определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на 

пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното 

ограничаване и намаляване на последствията в област Кюстендил във връзка с 

осъществяване на политиките на Министерство на образованието и науката по 

безопасността на движението по пътищата в периода м. септември – м. декември 2019 год. 

са реализирани инициативи и дейности от образователните институции, както следва: 

 1. В училищата и детските градини в област Кюстендил се провежда обучение по 

безопасност на движението по пътищата /БДП/ на учениците от първи до дванадесети 

клас, съгласно утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми по 

БДП и учебната документация, за различните възрастови групи и класове, и като обучение 

по модули, и чрез дейности в други форми. 

 2. Дейностите по обучението по БДП са включени в училищния учебен план на 

всяко училище и часовете по БДП са отразени на отделен ред в Списък-образец № 1 за 

учебната 2019/2020 година. Обучението по БДП в детските градини се осъществява в 

педагогически ситуации. 

 3. Класните ръководители и учителите, преподаващи БДП във всички 

образователни институции са изготвили свои годишни планове за часа на класа, в които са 

планувани задължителните теми по БДП. Плановете са утвърдени от директора на 

съответното училище. 

 4. За ефективно обучение по БДП на училищно и/или общинско равнище 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 и на децата и учениците - велосипедисти – учебни помагала, познавателни 

книжки, специализирани учебни кабинети и площадки, интерактивни системи, технически 

средства и други дидактически материали. 

 5. Във всички детски градини и училища на територията на област Кюстендил са 

създадени комисии по БДП за подпомагане на директора на училището/детската градина 

за организацията 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. 

https://www.mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://www.mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://www.mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://www.mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf


 6. Директорите на образователните институции при необходимост изготвят 

предложения до кметовете на съответните общини за подобряване на прилежащата пътна 

инфраструктура преди началото на всяка учебна година. 

 7. За учениците от първи до четвърти клас във всички училища на територията на 

област Кюстендил ежедневно се провежда 5-минутка по безопасност на движението по 

пътищата в края на последния учебен час, която се отразява в дневника на съответната 

паралелка. 

 8. Провеждат се 10-минутни беседи с униформени полицаи в училищата и детските 

градини по графици, изготвени от Регионално управление на образованието – Кюстендил, 

които са предоставени на Областна дирекция на МВР, отдел „Пътна полиция“. 

 9. Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите на 

пътнотранспортни произшествия - 17 ноември 2019 г. е изпратено писмо от Регионално 

управление на образованието с информация от Министерство на образованието и науката 

през третата седмица на месец ноември. Организирани са събития, с които фокусът да се 

насочи към последиците от пътнотранспортните произшествия с мото: „Животът не е 

резервна част“, което е избрано от Европейската федерация на жертвите от ПТП. От 

Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR – European Federation of Road Traffic 

Victims) на Република България е предоставен достъп до безплатно използване на 

материалите за Световния ден. На училищата и детските градини от област Кюстендил е 

предоставен линк за заявяване на събитията. 

 10. Във връзка с Решение № 16 от 17.01.2019 год. на Министерски съвет за 

приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко 

ранени“ в училищата и детските градини са извършени различни дейности, както следва: 

10.1. Проведени са тематични родителски среща с родителите на учениците от 

първи и втори клас за определяне на безопасен маршрут на всяко дете. Информирани са 

родителите за безопасното движение по пътя, личната безопасност и опазване на живота и 

здравето на учениците и останалите участници в движението. Обсъдени са основните 

изисквания за поведението на учениците като участници в движението – пешеходци, 

водачи на МПС и др. 

10.2. Изработени са транспортни схеми за безопасно пътуване на децата и 

учениците от дома до училище и обратно. Осигурени са придружители в автобусите, с цел 

избягване на инциденти при пътуването. 

 10.3. На електронните страници на училищата и детските градини е създадена и 

функционира рубрика „Безопасност на движението по пътищата”, която съдържа полезна 

информация по теми, свързани с БДП. 



 10.4. Районите на училищата и детските градини са обезопасени с пешеходни 

пътеки. Не е позволен достъпа на превозни средства в дворовете на институциите. 

 10.5. Планирани са квалификационни дейности на учителите по Методика на 

преподаване на БДП. 

 10.6. Училищата и детските градини са информирани за Системата за организация 

и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на 

движението по пътищата, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 год. на 

министъра на образованието и науката. Уведомени са, че на сайта на Министерство на 

образованието и науката могат да намерят необходимата информация за дейностите по 

БДП в предучилищното и училищното образование и е публикуван на сайта на РУО – 

Кюстендил линк към сайта на МОН. 

 10.7. Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката № 9105-

435/05.12.2019 год. са предприети от училищата и детските градини мерки и дейности по 

безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и 

зимната ваканции:  

– проведени са инструктажи по безопасност на движението по пътищата, насочени към 

превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон, с акцент поведението на 

децата и учениците, като пешеходци при усложнени метеорологични пътни условия 

/снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци/; 

- предприети са мерки от училищата/детските градини за поставяне и носене на 

светлоотразителни знаци или други видими отличителни знаци от децата и учениците; 

- директорите на образователните институции, които притежават собствени 

автобуси, осъществяват контрол за готовността на водачите на МПС и на превозните 

средства, които извозват деца и ученици. 

 

  

 

 

 

 


