
По предложение 

на: 
Януари Февруари Март 

Измерване резултатите от проведения 

образователно-възпитателен процес по БДП с 

учениците от I до VIII клас през първия учебен 

срок. Отг.: кл. ръководители. Контрол: 

директори, РИО.                                                                               

Срок: до 31.01.2018 г.

Изнасяне на беседи включени в плана на ДПУ 

по безопасност на движението в община Елин 

Пелин.

Изнасяне на лекция за действия на пътни 

полицаи при установяване на нарушения по 

ЗДвП пред ученици от 6 клас в община 

Костенец.

Провеждане на беседи на тема „Пътна 

безопасност” с ученици от 5-ти до 8-ми клас 

съвместстно със СБА в гр. Ботевград

Провеждане на беседи на тема „Пътна 

безопасност”с ученици от 4 и 5 клас  в община 

Ботевград.

Провеждане на беседи с ученици от 1-ви до 4-ти 

клас в гр. Пирдоп и с. Челопеч.

Провеждане на беседи на тема „Пътна 

безопасност” с ученици от 1-ви до 4-ти клас  в 

община Сливница.

ОД на МВР - София 

и Българска 

асоциация за 

пострадали при 

катастрофи 

ОА на СО

Мероприятия за осигуряване безопасното и безпроблемно пресичане на възрастни и трудноподвижни хора в райони с повишено заледяване и 

понижена видимост. ЗАБЕЛЕЖКА: С участието на общините, БЧК. ПРИМЕРИ: Помощ при пресичане; почистване на пътища и тротоари от лед и 

сняг и др.                                                                                                                                                                                                               Срок: януари-март

Раздаване на светлоотразителни стикери/значки/ленти и други сигнални материали на възрастни и трудноподвижни хора.  Разяснителни беседи 

и лекции, съвместно с клубовете на пенсионери. С участието на РУ на МВР (да бъде включено в графика на районното управление)                                                                                                                                                                                                                                    

Срок: януари-март

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2018 Г. 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Провеждане на Областен конкурс за рисунки и есета с тематика: Опазване живота на децата и родителите като учстници в пътното движение", 

"Скоростта намали, живота на детето запази".  Отг.: кл. ръководители. Контрол: директори, РИО.                                         Срок: до 31.03.2018 г. 

Подготовка на учениците и провеждане на училищните викторини "Да запазим децата на пътя" във възрастови групи: I-IV клас, V-VIII клас. Отг.: 

кл. ръководители. Контрол: директори, РИО. Съдействие: РУП на МВР                                                                                                                                                          

Срок: до 31.03.2018 г. 

РУО - София 

регион 
1

2

3



1. Провеждане на семинар с медицински 

специалисти от детските и учебни заведения в 

Софийска област на тема "Оказване на спешна 

медицинска помощ при възникване на ПТП".                                           

Отг.:д-р В. Алексиева                                                                   

Срок: м. март 

2. Провеждане на здравно-образователна 

кампания, в партньорство с медицинския 

специалист и психолога на НУ - филиал към СУ 

"Летец Хр. Топракчиев" гр. Божурище на тема: 

''Превенция на детския пътно-транспортен 

травматизъм. Училище за родители'', на база 

тематично свързани здравно-образователни 

материали от фонда на подвижния кабинет на 

Д ''ПБПЗ''.

Срок: м. март 

5

Изпълнителна 

агенция 

„Автомобилна 

администрация ”

6
Община Елин 

Пелин 

Провеждане на лекции и  беседи в училищата 

на тема пътна безопасност с участие на 

представители на РУ на МВР - Елин Пелин.

Провеждане на общински конкурс за рисунки 

под надслов „Спри и ме запази. Искам да 

живея”.

7 Община Челопеч

Провеждане на конкурс за рисунка на тема 

„Безопасно движение по пътищата'', „Спри, 

детето запази'', „Не шофирай, ако си пил!''.

Провеждане на здравно-информационна 

кампания под мотото: „Чувствай се отговорен за 

безопасността на децата на пътя”. Партньори: 

регионални печатни медии, интернет сайтовете 

на РЗИ, РУО и учебните заведения.

Провеждане на здравно-образователна 

кампания в гр. Сливница с участието на деца и 

ученици от детските учебни заведения. В 

рамките на кампанията ще бъдат проведени: 

тематична презентация от лекар в дирекция 

„ПБПЗ” - „Спаси живота на децата!”

РЗИ - Софийска 

област 

ОА на СО

Организирани проверки по TISPOL и ECR съвеместно с СДВР и ОД на МВР - София,  на места с по -

интензивно движение на товарни автомобили и автобуси.

Ежедневна актуална информация на интернет страницата на общината за пътната обстановка при зимни условия. Засилен контрол за движение 

по пътищата през празничните дни - „Не шофирай след употреба на алкохол!” 

Община Горна 

Малина

3

4

8



Извършване на проверки във всички населени 

места на наличните пътни знаци, осигуряващи 

безопасност на движението и предприемане 

на съответните мерки.

Април Май Юни 

Подготовка на учениците и провеждане на 

общинските и областната викторини "Да 

запазим децата на пътя" във възрастовите 

групи: I-IV клас, V-VIII клас.  Отг.: УКБДП. 

Контрол: директори, РУО. Съдействие: РУП 

на МВР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

до 30.04.2018 г. 

Анализ на инициативата "Безопасният път на 

първокласника" и съвместни действия на 

Училищните комисии по Безопасност на 

движението по пътищата с местните органи на 

властта в дните на Третата голбална седмица. 

Отг.: директори и кметове на населени 

места. Съдействие: РУП на МВР. Срок: до 01-

10.05.2018 г. 

Участие на отбор на Софийска област на 

Националния кръг на викторината "Да запазим 

децата на пътя" във възрастова група V-VIII клас. 

Отг: ръководство, РУО. .                                                

Срок: 15-17.05.2018 г., община Смядово, област 

Шумен. 

Провеждане на Викторина с ученици от всички 

ОУ на територията на Софийска област

Прровеждане на състезание по приложно 

колоездене.

Провеждане на детско състезание по пътна 

безопасност на учебен полигон във връзка с 

празника на детето „1-ви юни” в гр. Правец.

Демонстрация на безопасно управление на 

велосипед с ученици от 3-ти и 4-ти клас в гр. 

Елин Пелин.

Провеждане на специализирана полицейска 

акция за поставяне на предпазни колани и 

детски столчета в леките автомобили.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г. 

Измерване резултатите от проведения образователно-възпитателен процес по Безопасност на 

движението по пътищата с учениците от I до VIII клас през втория учебен срок и за учебната 

2016/2017 г.   Отг.: кл. ръководители. Контрол: директори, РУО. Срок: до 31.05.2018 г. 

РУО - София 

регион 

Община Горна 

Малина
8

9

10

Провеждане на беседи с ученици от 7 клас и ДЗ 

състезание по колоездене съвместно със СБА в 

гр. Ботевград.

Абитуриентски балове. 

ОД на МВР - София 

и Българска 

асоциация за 

пострадали при 

катастрофи 



ОС на БЧК - София 

Организиране на различни мероприятия по 

време на Глобалната седмица по безопасност 

на движението по пътищата:                                    - 

провеждане на информационни кампании с 

раздаване на брошури, листовки и флаери;     - 

провеждане на беседи и викторини в училищата 

и детските заведения;                               - 

организиране и провеждане на по-мащабни 

мероприятия като концерти, обучителни и 

занимателни игри и др., с участието и 

съдействието на различни институции и 

средства за масова комуникация - ОДМВР, КАТ 

ПП, БАПК, РИО, училищни власти, Общински 

администрации, местни и национални медии;                                             

- изнасяне на презентации за БДП в училищата 

на територията на СО;                               - 

провеждане на демонстрации и обучения по 

първа помощ при пътни инциденти от 

младежите на БМЧК София област;                      - 

промотиране на Глобалната седмица за БДП 

при провеждане на курсите по първа 

долекарска помощ;                                                            

- провеждане на конкурси за рисунка, както и за 

идея за плакат на тема "Безопасност на 

движението по пътищата и децата на пътя". 

Участие в Републиканския шампионат по 

приложно колоездене.

28
Участие в ученическата викторина по 

безопасност на движението по пътищата.

12 Община Чавдар

Отбелязване Седмицата за пътна безопасност 

на ООН - изложба на тема"Кой къде се движи и 

превозните средства около нас", тренинг с деца 

от ЦДГ и подготвителна група от ОУ с.Чавдар на 

тема "Какво може да ни се случи на улицата"

13
РЗИ - Софийска 

област 

Организиране и провеждане на здравно-

образователна кампания с ученици от горен 

учебен курс на училища в гр. Ботевград. 

Партньори: школа за шофьорски курсове „Дани 

кар”.

11



14

Изпълнителна 

агенция 

„Автомобилна 

администрация”

Организирани проверки по TISPOL и ECR 

съвеместно с СДВР и ОД на МВР - София,  на 

места с по -интензивно движение на товарни 

автомобили и автобуси.

15
Община Елин 

Пелин 

Провеждане на общинско състезание с участие 

на деца от детски градини и ученици от I-ви до 

IV-ти клас, V-VII клас за майсторско управление 

на велосипед, тротинетки и ролери.

Детски пленер на тема: „Безопасност на 

движението и децата на пътя”.

Между училищно състезание по безопасност на 

движението /викторина/ - I част.

Състезание по майсторкско управление на 

велосипед II част.

Провеждане на Велопоход от гр. Костенец до 

село Пчелин на 9 май под надслов „Не на 

агресията и зависимостта”.

Организиране и провеждане на общинско 

състезание по майсторско управление на 

велосипед и решаване на листовки по 

безопасност на движението по пътищата.

Организиране и провеждане на Републикански 

шампионат по приложно колоездене -I-ви кръг.

Организиране и провеждане на велошествие: 

„Аз карам велосипед!”, „Спри, детето запази!” 

по улиците на с. Челопеч.

Ежедневна актуална информация на интернет 

страницата на общината за пътната обстановка 

при зимни условия. Засилен контрол за 

движение по пътищата през празничните дни - 

„Не шофирай след употреба на алкохол!” 

Отбелязване на Международната седмицапо 

пътна безопасност 6-12 май.

16

Провеждане на „Викторина за безопасност на 

движението” с ученици от  VI клас в училище 

„Св. Кирил и Методий” гр. Костенец в 

партньорство с РУ на МВР - Костенец 

Община Челопеч

Община Горна 

Малина

Община Костенец

17

18



Обявяване на месец април за „Месец без ПТП в 

община Горна Малина”.

Организиране на велопоход с цел спазване на 

правилата за движение по пътищата и 

опознаване на родния край.

Организиране и провеждане на тематична 

конференция на тема: „Внимание! Деца!” - с 

участието на  родители, учители, общинска 

администрация, представители на КАТ и ОД на 

МВР.

Юли Август Септември 

Стандартизирана информация за 

организацията и управлението на дейностите 

по БДП след края на учебната 2017/2018 г.

Срок: 15.07.2018 г. Отг.: Директори,РУО

Участие в седмица на мобилността и 

Европейски ден без загинали на пътя.  Отг.: 

УКБД. Контрол: директори, РУО. Съдействие: 

ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                 

Срок: до 17-21.09.2018 г. 

Изнасяне на лекции с  учениците от 9-ти до 12-

ти клас в гр. Своге .

Изнасяне на лекции на „Пътна безопасност” на 

ученици от 11-ти и 12-ти клас в гр. Правец.

Изнасяне на беседи на ученици и 

демонстрация на безопасно пресичане с с 

ученици от 1-ви и 2-ри клас от училищата в 

Софийска област.

Беседи с ученици от 1-ви до 4-ти клас относно 

рясняване правилното пресичане и най-

опасните маршрути за придвижване от вкъщи 

до училище в гр. Елин Пелин.

Изнасяне на лекции на тема „Пътна 

безопасност”  на ученици от 2-ри и 3-ти клас в 

гр. Костенец.

Провеждане на беседи с ученици от 1-ви, 2-ри 

и 10 клас съвместно с инспектор от ДСП в гр. 

Ботевград.

Среща с МКБД при община Ихтиман за 

обсъждане на знаковото стопанство на 

общината.

Децата тръгват на училище! Безопасен път до 

училището и обратно. Участие на служители на 

пътна полиция в първите родителски срещи. 

Разясняване на рисковите ситуации на пътя и 

начина на избягването им.

Провеждане на състезание по приложно 

колоездене в гр. Божурище и гр. Драгоман.

Провеждане на състезание по приложно 

колоездене с ученици от 1-ви до 4-ти клас в гр. 

Пирдоп.

ОД на МВР - София 

и Българска 

асоциация за 

пострадали при 

катастрофи 

РУО - София 

регион 

Община Горна 

Малина
18

19

20

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г. 

Подобряване на инфраструктурата около училищата, чрез провеждане на инициативата за съвместното определяне с родителите на безопасния 

път на първокласниците до училище. Извършване на оценка на маршрутите с контролни карти или по друг подходящ начин и обобщаване на 

резултатите на общинско ниво.   Отг.: УКБД. Контрол: директори, РУО. Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Срок: до 30.09.2018 г. 



21 ОС на БЧК - София Отбелязване на Световния ден първата помощ.

22 ОА на СО

23
РЗИ - Софийска 

област 

Провеждане на разяснителна кампания „За Вас 

пешеходци” в гр. Пирдоп. Партньори: РУ на 

МВР гр. Пирдоп и клуб на Пенсионера.

Информационна кампания за безопасно 

поведение на пътя по повод откриване на 

новата учебна година, с надслов „Спаси живота 

на децата!” и провеждане на здравно-

образователна кампания с деца от детски 

градини и учениците от град Годеч.

24

Изпълнителна 

агенция 

„Автомобилна 

администрация”

Организирани проверки по TISPOL и ECR 

съвеместно с СДВР и ОД на МВР - София,  на 

места с по -интензивно движение на товарни 

автомобили и автобуси.

Организирани проверки по TISPOL и ECR 

съвеместно с СДВР и ОД на МВР - София,  на 

места с по -интензивно движение на товарни 

автомобили и автобуси.

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, 

освежаване на вече съществуващите  и 

обозначаването им с пътни знаци, според 

изискванията на Наредба № РД-02-20-

10/05.07.2012 г.

Провеждане на информационни кампании сред 

деца и ученици за безопасност на движението 

по пътищата, съвместно с РУ МВР - Годеч.

Изграждане и обозначаване на изкуствени 

неравности, според изискванията на Наредба 

№ РД-02-20-10/05.07.2012 г.

Надграждане на видеонаблюдението на 

територията на гр. Годеч с цел превенция на 

пътната безопасност.

Обновяване на знаковото стопанство, според 

изискванията на Наредба № 18/23.07.2001 г.

Организиране на велопоход с цел спазване на 

правилата за движението по пътищата и 

опознаване на родния край.

25

26 Община Костенец

Информационни кампании/материали, насочени към опасностите за колоездачите и мотористите на пътя: рискове; екипировка за 

обезопасяване; безопасно каране; сигнализация на превозното средство и водача;                                                                                                                                 

Срок: второ и трето тримесечие.                                                                                                                                                                                                                           

Отговорник: общински администрации, МВР, БЧК.

Община Годеч



Оглед и оценка на инфраструктурата в 

районите на училищата и детските градини за 

осигуряване на безопасността на децата и 

учениците за откриване на учебната година на 

15.09.2018 г.

27
Община Елин 

Пелин 

Оглед и оценка на инфраструктурата в районите 

на училищата и детските градини за 

осигуряване на безопасността на деца и 

ученици.

Осъществяване на координация с директорите 

на училищата и детската градина в общината 

относно обезпечаването на районите около тях 

във връзка с откриването на учебната година.

Отбелязване на 14 септември - Световен ден 

на Първата помощ.

Октомври Ноември Декември 

Стандартизирана информация за 

организацията и управлението на дейностите 

по БДП след началото на учебната 2018/2019 г.

Срок: 30.10.2018 г. Отг.: Директори,РУО

Участие на учениците и децата от детските 

градини в организираните дейности през месец 

ноември в Софийска област във връзка с 

отбелязването на Световния ден на 

възпоменание за жертвите от пътнотранспортни 

произшествия.  Отг.: УКБД. Контрол: 

директори, РУО. Съдействие: ОД на МВР - 

София, ОА на СО.   Срок: до 20.11.2018 г. 

Подготовка и провеждане на училищни 

Новогодишни викторини „Деца на пътя” и „Да 

запазим децата на пътя”.  Отг.: треньор на 

отбора. Контрол: директори, РУО. 

Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                                        

Срок: до 15.12.2017 г. 

Беседи с ученици от всички училища на 

територията на Софийска област.

Провеждане на беседа относно регулирането на 

движението, пътни знаци, маркировка - лекция 

с ученици от 6-ти клас в гр. Костенец.

Провеждане на лекции за повишаване на 

културата на пещеходците в гр. Ихтиман.

26 Община Костенец

28

29

30

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г. 

Община Горна 

Малина

РУО - София 

регион 

ОД на МВР - София 

и Българска 

асоциация за 

пострадали при 

катастрофи 



Провеждане на беседи с ученици от 9-ти до 11-

ти клас относно жертвите на ПТП и най-

опасните места на територията на община Елин 

Пелин.

Изнасяне на беседи с учениците от ДПУ от 

служителите на РУ Етрополе.

Провеждане на беседи с ученици от 3-ти, 6-ти и 

8-ми клас в гр. Ботевград.

Провеждане на пред коледно състезание по 

пътна безопасност.

Церемония по връчване на "Годишни награди 

за пътна безопасност". 

31 ОС на БЧК - София 

Отбелязване на Световния ден възпоменание 

на жертвите от пътнотранспортни произшествия 

-  19.11.2017 г. 

32 ОА на СО

Мероприятия за осигуряване безопасното и 

безпроблемно пресичане на възрастни и 

трудноподвижни хора в райони с повишено 

заледяване и понижена видимост. 

ЗАБЕЛЕЖКА: С участието на общините, БЧК. 

ПРИМЕРИ: Помощ при пресичане; почистване 

на пътища и тротоари от лед и сняг и др. 

33

Изпълнителна 

агенция 

„Автомобилна 

администрация”

34 Община Чавдар

Състезание по майсторско управление на 

велосипед  и викторина по безопасност на 

движение по пътищата

35
РЗИ - Софийска 

област 

Здравно-информационна кампания за 

отбелязване на Световния ден на възпоменание 

на жертвите от ПТП - 19.11.2018 г.

Провеждане на специализирани полицейски акции на територията на Софийска област за проверка за детски обезопасителни системи. 

Организирани проверки по TISPOL и ECR съвеместно с СДВР и ОД на МВР - София,  на места с по -

интензивно движение на товарни автомобили и автобуси.

30

ОД на МВР - София 

и Българска 

асоциация за 

пострадали при 

катастрофи 



36
Община Елин 

Пелин 

Провеждане на лектции и  беседи в училищата 

на тема пътна безопасност с участие на 

представители на РУ на МВР - Елин Пелин.

37 Община Годеч
Отбелязване на деня за възпоменание на 

жертвите от пътно-транспортни произшествия.

38 Община Челопеч
Отбелязване на деня за възпоменание на 

жертвите от пътно-транспортни произшествия.

Отбелязване на 17 ноември - Световен ден за 

възпоменание на жертвите от пътно-

транспортни произшествия.

39

Провеждане на открити уроци по пътна безопасност и правилата за движение по пътищата на ученици от начален клас, заедно с младежите-

добровлци на БМЧК - София област.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Срок: ПОСТОЯНЕН

Провеждане на демонстрации по първа помощ при пътни инциденти от младежите - доброволци на БМЧК Софийска област. 

Срок: ПОСТОЯНЕН

Провеждане на информационни кампании с раздаване на листовки и брошури, с които да се промотира безопасността на движение по пътищата 

в общините от Софийска област.

 Срок: ПОСТОЯНЕН

Промотиране на безопасното поведение  на пътя и дисциплината в пътното движение на всички участници в движението в курсовете на първа 

долекарска помощ за кандидат водачите на МПС, провеждани целогодишно на територията на Софийска област. 

Срок: ПОСТОЯНЕН

Община Горна 

Малина

Ежедневна актуална информация на интернет страницата на общината за пътната обстановка при зимни условия. Засилен контрол за движение 

по пътищата през празничните дни - „Не шофирай след употреба на алкохол!” 

40

Провеждане на беседи и лекции на тема "Безопасността на движението по пътищата и правилата за пътна безопасност" в училищата на 

територията на София област.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Срок: ПОСТОЯНЕН 

ОС на БЧК - София 

ИНИЦИАТИВИ И МЕРКИ С ПОСТОЯНЕН СРОК 



41

Българска 

браншова 

асоциация Пътна 

Безопасност

Предложение за изготвяне на оценка на пътнотранспортната обстановка на територията на Софийска област през 2017 г. и набелязване на мерки 

относно отстраняване на проблемите свързани с безопасността на движението по пътищата на територията на общините.

Преглед и проучване на добри европейски и световни практики относно решаването на проблемите свързани с безопасността на движението. 

Стратегия „Безопасна система - Визия нула” и възможности за прилагането и в Софийска област и по общини.

Изготвяне на оценка на тежките катастрофи със загинали и ранени граждани за всяко  тримесечие и набелязване на мерки за ограничаване на 

възможностите за настъпване на подобни катастрофи.

Оказване на подкрепа на Националната ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата на територията на Софийска област.

Провеждане на състезания по приложно колоездене за деца на територията на Софийска област.

Организиране на преглед на състоянието на организацията и безопасността на движението в районите на детските градини и училищата и 

тяхното обновяване във връзка с първия учебен ден.

Създаване на общ  за областта календарен план за мероприятия по безопасност на движението на територията на Софийска област.

Създаване на организация за по-ефективно използване на местните средства за масово осведомление с цел повишаване информираността на 

населението по проблемите на безопасността на движението.

Обсъждане мерки за подготовка на пътнотранспортната система за експлоатация през есенно-зимния период.

Организиране и провеждане на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 18 ноември 2018 г.

Провеждане на беседи и занимателни уроци на тема пътна безопасност в детските градини на територията на Софийска област. 

Срок: ПОСТОЯНЕН

Предложение за обръщение на председателя на Областната комисия по безопасност на движението - Софийска област към населението за по-

внимателно и отговорно участие в движението по пътищата по време на Коледните и Новогодишните празници.

община Своге

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, принудителни ограничения на скоростта, поставяне на знаци с LED осветление в районите на 

училищата и детските градини, освежаване на пътната маркировка.                                                                                                                                                 

ЗАБЕЛЕЖКА: Мярката се изпълнява при финансова възможност и за нейната реализация се търски активната подкрепа на местния бизнес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Срок: ПОСТОЯНЕН

40

42

Провеждане на беседи и лекции на тема "Оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие" в училищата на територията на София 

област.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Срок: ПОСТОЯНЕН

ОС на БЧК - София 



43

Създаване на броячи за ПТП по общини.                                                                                                                                                                                                                                                  

Срок: ПОСТОЯНЕН 

община Своге

Инициатива за ангажиране на децата при осъществяването  на контрола на движението по пътищата - посредством сигнали под формата на 

снимки и видеоклипове, които да бъдат публикувани в платформата "Шофирай с камера" във Фейсбук на Българска aсоциция на пострадали при 

катастрофи.                                                                                                                                                                                           ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдат 

раздавани и награди.                                                                                                                                                                                                                                     

Срок: ПОСТОЯНЕН

В лекциите и информационните кампании за пътна безопасност да се обръща специално внимание на младите хора, използващи смарт-

телефони, за възможните рискове, които крие използването им по време на пресичане и придвижване.                                                                   

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се помисли и за изготвянето и разпространението на специални печатни материали в тази връзка.                                                                                                                                                  

Срок: ПОСТОЯНЕН

Информиране на местните и национални медии за създаването на Календарния план, както и за организирането на различни мероприятия 

включени в него. Цел: популяризиране на инициативата, даване гласност на т.нар. "Война по пътищата" и предизвикване на общественото 

внимание към сериозността на проблема.                                                                                                                                                                                                            

Провеждане на Ден на пътната превенция. Провеждане на СПО по метода широкообхватен контрол - раздаване на брошури с превантивна 

насоченост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Срок: ПОСТОЯНЕН 

Провеждане на операция "Не си мълчи" - анкета (листовка) в образователните заведения. Обработка на резултатите и публикуване на 

резултатите в МСМО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Срок: ПОСТОЯНЕН 

Провеждане на общински викторини по безопасност на движението.                                                                                                                                                                                

Срок: ПОСТОЯНЕН 

ОА на СО

42



46
Община 

Костинброд 

47

48

49

43

44

45

Засилен контрол в населените места по отношение правоспособността на водачите на МПС.

Срок: ПОСТОЯНЕН

Поетапно изпълнение на предписанията в Генералния план за организация на движението в община Костинброд, съгласуван от Областна 

дирекция на МВР, сектор "Пътна полиция".                                                                                                                                                                                                                                                                       

Срок: ПОСТОЯНЕН

Здравно-информационна кампания в регионалните печатни медии за превенция на рисково поведение на деца и младежи по пътя.                                              

Срок: ПОСТОЯНЕН 

РЗИ - Софийска 

област 

Инициатива за ангажиране на децата при осъществяването  на контрола на движението по пътищата - посредством сигнали под формата на 

снимки и видеоклипове, които да бъдат публикувани в платформата "Шофирай с камера" във Фейсбук на Българска aсоциция на пострадали при 

катастрофи.                                                                                                                                                                                           ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдат 

раздавани и награди.                                                                                                                                                                                                                                     

Срок: ПОСТОЯНЕН

Община Чавдар

Периодично излъчване на клиповете "Карай разумно!", "Дете играе навън", "Заедно можем да спасим милиони хора на БАПК, както и клипа на 

РЗИ - "Пожелай си живот за теб и децата ни".                                                                                                                                                                                                                                              

Срок: ПОСТЯНЕН

Непрекъснат контрол по сигнализацията, училищното осветление, предпазни огради, пешеходни ограждения и обезопасяване на училищните 

входове в пиковите часове (началото и края на учебните занятия).

Срок: ПОСТОЯНЕН

Създаване на система и непрекъснатото актуализиране на организацията и управление на дейности, свързани с възпитание и обучение по 

безопасност в системата на предучилищното обучение.

Срок: ПОСТОЯНЕН

Община Правец

Община Горна 

Малина

Контрол по отношение на задължителните предпазни средства при превозване на деца в МПС.

Срок: ПОСТОЯНЕН

Организиране и провеждане на мероприятия на тема „Безопасност на движението по пътищата” в учебните заведения на територията на 

община Драгоман, съвместно с БЧК и ОД на МВР - София. 

Срок: ПОСТОЯНЕН

Община Драгоман

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, принудителни ограничения на скоростта,в районите на училищата,  детските градини и здравните 

заведения, както и освежаване на пътната маркировка.

Срок: ПОСТОЯНЕН                                                            

Провеждане на мероприятия в учебните заведения - беседи за всички ученици и деца по пътна безопасност, беседи за всички ученици и деца по 

пътна безопасност, тематични родителски срещи, провеждане на викторини по БДП и състезателно занимателни игри на тема "Етично 

взаимоотношение между участниците в движението".                                                                                                                                                                                                                                                    

Срок: ПОСТОЯНЕН

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, принудителни ограничения на скоростта, поставяне на знаци с LED осветление в районите на 

училищата и детските градини, освежаване на пътната маркировка.                                                                                                                                                                                                                                         

Срок: ПОСТОЯНЕН

ОА на СО

Популяризиране на мерки и разпространение на материали във връзка с безопасността на пътищата в Софийска област.                                                                  

Срок: ПОСТОЯНЕН 



50 Община Костенец

51 Община Челопеч

52 Община Златица

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, принудителни ограничения на скоростта в районите на училища, детски градини и здравни 

заведения, както и освежаване на пътната маркировка.

Срок: ПОСТОЯНЕН

Прилагане на разработен план за Дейности по безопасност на движението по пътищата в Аграрно-Техническа професионална гимназия гр. 

Златица. 

Срок: ПОСТОЯНЕН 

Организиране и провеждане на мероприятия на тема „Безопасност на движението по пътищата”, съвместно с учебните заведения на 

територията на община Челопеч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Срок: ПОСТОЯНЕН 


