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Брой часове по випуски: 
 

Първи клас – 9 часа 

Втори клас – 6 часа 

Трети клас – 6 часа 

Четвърти клас – 6 часа 

 

Пети клас – 5 часа 

Шести клас – 5 часа 

Седми клас – 5 часа 
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1. На основание писмо № 9105-300 от 04.09.2019г. на г-жа Таня Михайлова- зам. 

Министър на образованието и науката и във връзка с инициативата „Пази 
семейството си на пътя“ – на първите родителски срещи да се даде информация 
във връзка с рисковото поведение на възрастните на пътя, както и опазване 
здравето и живота на децата и останалите участници в движението по пътищата 
през първия час на класа  да се проведе беседа за безопасното движение на 
учениците и децата по пътищата.(на основание писмо на МОН 
вх.№80/28.08.2015г.)  

                                                                                                                          Срок: 15.09.2022 

                                                                                                                           

2. Във връзка с  ежегодната инициатива на МОН „Пътят на първокласника“-  в 
началото на учебната година да се определи най-краткият и безопасен път от 
дома до училище и обратно. Всички деца и първокласници да имат 
светлоотразителни елементи за дрехите и чантите. 

                                                                                                            Срок: м. септември 2022 

                                                                                                                            

3. По определен график  в час на класа да се проведе среща с представител от 
„Пътна полиция“ 

                                                                                               Срок: 2022 – 2023 учебна година 

                                                                                                                          

4. За учениците от 1-4 клас се провежда „минутка“, а за 5-7 клас „петминутка“ ,в 
края на часовете за деня, с цел напомняне правилата за БДП и поведението ни на 
улицата. Това се отразява в дневникът на класа 

                                                                                              Срок: 2022 – 2023 учебна година 

                                                                                                                          

5. За учениците от 1-4 клас се провежда обучение по БДП в час на класа от класния 
ръководител по учебната програма и чрез урочна дейност. 

                                                                                               Срок: 2022 – 2023 учебна година 

            

6. За ученици от 1-4 клас да се проведат игри по БДП на разчертаната площадка в 
училищния двор. 

                                                                                               Срок: 2022 – 2023 учебна година 

     

                                                                                                                              

7. Часовете по БДП за учениците от 5-7 клас се провеждат в ЧК  един път месечно 

                                                                                             Срок: 2022 – 2023 учебна дейност 
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8. При провеждане на обучение извън сградата на училището или  ученическия 
отдих и туризъм , олимпиади, състезания и други организирани училищни 
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 .                                                                       

                                                                                            Срок: 2022 – 2023 учебна дейност                             

                                                                                                                             

9. Отбелязване на Световният ден на възпоменание към жертвите на 
пътнотранспортни произшествия - третата седмица на м. ноември чрез беседи в 
ЧК, табла, презентации…  

 

                                                                                      Отг.:  З. Владимирова, М. Панайотова                                                

                                                                                                                                        

10. В часовете по БДП, при подходящо време да се организира наблюдение на 
оживени кръстовища в града с учениците от 5 и 6 клас и да се дискутират 
ситуациите. 

                                                                                                           Срок: м. март-април 2023 

                                                                                                             Отг. П. Грънчаров 

11. Да се проучат възможности за участие в проекти на български и европейски 
програми по БДП от Училищното настоятелство и ръководството на училището. 

                                                                                            Срок: 2022 – 2023 учебна дейност   
                                                                                                               Отг. М. Панайотова 

                                                                                                                                                                                                                                             

12. Срещи-разговори на тема „Пътна безопасност“ с представители на 
организацията  SOS – ПТП.  

                                                                                                     Срок:II-ри учебен срок 2023 

                                                                                                          Отг.: З. Владимирова   
                                                                                                                                                                       

13. Съгласно Заповед №РД-09-773 от 19.09.2003г. на МОН ,чрез тестове се оценяват 
знанията и уменията на учениците по БДП в края на 1-ви учебен срок и края на 
учебната година. 

 

14. Да се издаде заповед от директора на училището, с която да се забрани карането 
на тротинетки в училищния двор. 

                                                                                            Срок: 2022 – 2023 учебна дейност 

                                                                                                                  Отг. Директор 
     

 

mailto:br_miladinovi@abv.bg


 
 
 
 

Директор: тел./факс: 056/535963; Заместник -  директори: тел.: 056/534053 

e-mail: br_miladinovi@abv.bg; www.brmiladinovi.eu 
 

 

15. Актуализация на плана в изпълнение на Националната стратегия за безопасност 
на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. Плана за 
действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението 
по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата 
(2021-2030) на Министерство на образованието и науката: Годишно изпълнение 
на мерки по БДП на ниво РУО. Превенция на рисковете за здравето и живота на 
децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 
движението по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за 
БДП. 

        Участие в  ученически викторини по безопасност на движението.   

 

 

Забележка : Тетрадките по БДП и бланките с тестовото оценяване се закупуват от 
учениците. 
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