
     ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. НЕВЕСТИНО 
(2595, с.Невестино,обл.Кюстендил , ул.”Владимир  Поптомов” № 33, тел. 0884671920 , e-mail: ou_nevestino@abv.bg)  

   

 

СИСТЕМА  

за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието 

и обучението  

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

в системата на предучилищното и училищно образование 

 

Настоящата училищна система е разработена съгласно заповед № РД 09-

156/27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката  

 

Системата 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 и учителите по време на 

транспортирането им от гр. Кюстендил и от другите населени места от община 

Невестино до село Невестино и обратно. 

2. Предприемане на превантивни мерки за подобряване на безопасността на 

движението, с цел намаляване броя на жертвите и травматизма при пътно-

транспортни 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. 

5. Засилен контрол върху техническата изправност на превозните средства. 

6. Определяне и утвърждаване на маршрута за придвижване на учениците със 

съответните транспортни средства. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

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

2. Създаване на безопасна инфраструктура. 

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; 

5. медицинска помощ; 

 

 

МЯРКА 1 – ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТНАТА 

БЕЗОПАСНОСТ 

 

Дейност  Отговорник  Срок  

1. Разработване и утвърждаване на План за 

безопасност  на движението по пътищата 

Комисия по БДП; 

директор 

м.09.2022 г. 

2. Организация по БДП съгласно 

утвърдената учебната документация, 

изискванията на МОН и Концепцията за 

обучение на деца и ученици по БДП. 

Училищно 

ръководство, 

Комисия по БДП, 

учители 

през учебната 

година 

3. Запознаване на родителите с правилата и 

организацията за БДП на първата 

родителска среща  

Класни 

ръководители; 

родители 

м.10.2022 г. 

4. Обезопасяване на района около 

училището и забрана на достъпа на МПС 

в двора на училището 

Училищно 

ръководство 

м.09.2022г. 

 

МЯРКА 2 –  ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Дейност  Отговорник  Срок  

1. Поставяне на Пешеходна пътека – тип 

„Зебра“ ( М8.1)при входа/изхода на 

училището 

Община 

Невестино 

през учебната 

година 

2. Поставяне на пътни знаци А18 – 

Пешеходна пътека и А19 – Деца на 

улицата 

Община 

Невестино 

през учебната 

година 

 

МЯРКА 3 –  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Дейност  Отговорник  Срок  

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 

Училищно 

ръководство, 

комисия по БДП  

през учебната 

година 



2. Предложения за обезопасяване на най-

използваните маршрути на учениците и 

местата с интензивен пътникопоток 

Училищно 

ръководство, 

комисия по БДП 

при 

необходимост 

 

 

МЯРКА 4 –   ОБУЧЕНИЕ И КАМПАНИИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Дейност  Отговорник  Срок  

1. Провеждане на задължителни теми по БДП 

в час на класа съгласно  Набедба № 

13/21.09.2016г., Приложение № 5 към 

чл.11, ал.3 

Класни 

ръководители I-

VII клас 

до 30.06.2023г. 

2. Провеждане на беседи за БДП в часа на 

класа с представител на РПУ 

Класни 

ръководители 

 I-VII клас 

през учебната 

година 

3. Квалификация/ обучения на учители по 

БДП 

учители през учебната 

година 

4. Включване в кампании по пътна 

безопасност съвместно с КАТ 

учители, ученици По график на 

КАТ 

 

МЯРКА 5 –  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

Дейност  Отговорник  Срок  

1. Квалификация/обучения по първа 

долекарска помощ 

Педагогическия състав през учебната 

година 

2. Провеждане на беседи в часа на 

класа с медицинската сестра 

Медицинска сестра; 

класни ръководители 

по график 

 

Начинът на отчитане на мерките става с присъствени списъци, инструктажи, 

снимков материял и други видове документи. 

 

 Настоящата система от мерки за безопасност на движението по пътищата е 

неразделна част от плана на комисията по безопасност на движението, охрана на труда 

и защита при природни и други бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А Н А Л И З  

 

НА ТРАНСПОРТНАТА СРУКТУРА В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕТО 

 

. 

 Информацията за пътнотранстортните произшествия в страната е плашеща. 

Свидетели сме всекидневно на пътнотранстортни произшествия с деца и учиници, 

особенно на пешеходни пътеки. В тази връзка особенно уязвими са учениците, които се 

придвижват до и от училище пеша. Обстановката в Община Кюстендил не е по 

различна от останалата част в страната. 

Основно училище“ Христо Ботев“ се намира в центъра на село Невестино. 

Покрай предния двор на училището минава пътят за град Благоевград. Пресичането на 

пътното платно от учениците става на пешеходна пътека тип „зебра“ ( М8.1), под 

ръководството на охрана и дежурни учители. Към двора има два входа – единият за 

превозните средства за снабдяване, а другият за учениците.   

 

 

 


