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Приоритетна област 1: Създаване на условия за подобряване 

организацията на обучението и възпитанието на децата като участници 

в пътното движение в образователните институции – училище и детска 

градина. 

 
Тема: 1.1.Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта 

на обучението по безопасност на движенито в общинските детски градини и училища  

Проект „Движи се безопасно по пътищата!“ е следствие на натрупания опит на 

участниците в реализирането му от целенасочена и последователна дейност, свързана със 

здравето и безопасността на движение по пътищата – в частност на децата и учащите се. 
Политиката на района е в съответствие с Националната стратегия за опазване живота и 

здравето на децата в пътното движение 2011-2020 г. и е в изпълнение на Общинската 

Програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение. 

Прилагане на Закона за движение по пътищата, за спазване на произтичащите от него 

правила. 

Стряскащата статистика и произшествията на пътя са най – голямото основание за това.  

България подписа Европейската карта за пътна безопасност през 2007 година и преподписа 

отново 2011 година с приемането на конкретни ангажименти. 

Всеки от участниците в реализирането на проекта, според своята специфика и предмет на 

дейност, работи по проблемите свързани с превенцията и осъществява превантивна дейност 

по тези важни и съществени проблеми. 

Стратегията на района е изграждане на по-безопасна пътна инфраструктура на територията 

на района, подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като 

участници в пътното движение, повишаване културата на пътна безопасност на гражданите, 

живущи в района.  

Дейността с децата и учащите е свързана с конкретни програми и разработки на  района  и 

НК”БИ-БИТ”  в помощ на преподаващите по БД, на Ученическите патрули. Същността на 

проекта е неразривно свързана с неговата  основна цел - да се намалят нарушенията на 

Закона за движение по пътищата, като гражданите на района спазват  правилата за 

безопасно движение. Предвиждат се конкретни дейности, както и произтичащите  от тях 

ангажименти и задължения на участващите в реализацията му. Те са свързани  преди 

всичко с преодоляването на пропуските в обучението по БД  на деца  от детските заведения 

и ученици, чрез различни  извънкласни форми на работа, както и с практически упражнения 

в реални условия на улицата.  

Дейностите по проекта са следните: 

Състезания по БД за ученици Учениците са разделени в две целеви групи: от 1 до  



4 клас и  втора група от 5 до 7 клас. Състезанията се провеждат на три етапа: 

вътрешноучилищен – между класовете във всяко училище - за излъчване на  клас първенец; 

междуучилищен – районно състезание между класовете, класирали се на І- во място в 

училището; заключителен етап – демонстрация  по безопасност на движението от ученици, 

участвали в дейностите  по  проекта и показали най-добри резултати. За определяне на 

училище първенец всяко отделно състезание се състои  от: състезателен тест с въпроси; 

състезателен тест за практическо управление на велосипед на временни полигони  в двора 

на училището, разчертани от екип на Клуб „Би-Бит”.  

Ученически патрули  Ученическите патрули по безопасност на движението се формират 

на доброволен принцип към съответно училище със съгласието на училищното ръководство 

и на родителите и могат да бъдат един или повече патрули. Те включват ученици от V-ти, 

VI-ти, VII-ми  и клас, които имат по-добра обща подготовка по безопасност на движението, 

познават правилата и в общ план  Закона за движение по пътищата, придобили са умения да 

се движат самостоятелно, да бъдат толерантни към другите и проявяват желание да 

предават опита и познанията си на по-малките. Предлагат на вниманието на училищната 

комисия по БД свои наблюдения и констатации свързани с условията за безопасно 

движение в района на училището и около него. Попълват пътна карта „Моят безопасен път 

до училище” с информация за състоянието на пътя, маркировка, знаци, осветление, 

заграждения, подлези и т.н., в близост до училището.    

Обучителен курс на тема «Компютърно базирано обучение по безопасност на 
движението в учебните заведения»   

Използване на интерактивен софтуерен продукт „Бибитко” – 8 интерактивни състезателни 

игри по БД. На  успешно завършилите се издава документ, съгласно Наредбата за единните 

държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите 

училища (Постановление № 215 на МС от 12.08.2004 г) – Удостоверение от ДЗЗД 

"Образование".Обучение и провеждане на практически упражнения по БД.  

Провеждане на анкета с педагозите - мнение и оценка на  курса и на „Образователен 

софтуерен продукт Бибитко” по БД и предложения.    

 „Съвременни практики в обучението по безопасност на движението по пътищата”  в 

реални условия,  с представител на КАТ Пътна полиция.  

Целите на проекта са следните: 

Да се повиши пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се 

намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни 

ситуации при движението по пътищата.  

Да се изгради мрежа от ученически патрули по БД на територията на района. Да се осмисли 

мястото, ролята и дейността на ученическите патрули. Да се осъществят системни контакти 

с местната власт и Пътната полиция за предоставяне на информация свързана с условията 

за безопасно движение в района на училището и около него, за необходимостта от  

обезопасяване на района около училището, детската градина, площадката за игри и пр. 

Да се информират педагози и учители с иновативните методи на обучение и добрите 

практики по БД. 

Участниците в проекта са: 

Ученици от I-ви до VI-ти клас на 3 общински училища на територията на район „Триадица“  

Период на провеждане: 01.04.2017 г. – 01.11.2017 г. 

 

 


