
По предложение 
на: 

Януари Февруари Март 

1

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 31.01.2016 г.

2

3

4
Провеждане на конкурс за ученически плакат 
на тема "Безопасност на движението и децата 
на пътя"

5

Провеждане на мероприятие с ученици от IV и V 
клас, организирано съвместно с Българска 
асоциация на пострадали при катастрофи. На 
мероприятието ще бъде демонстрирано 
оказване на долекарска помощ от 
представители на местната структура на БЧК. 

ОД на МВР - 
София и 

Българска 
асоциация за 

пострадали при 
катастрофи 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2016 Г. 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 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 31.03.2016 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 31.03.2016 г. 

РИО - Софийска 
област 



6
Провеждане на викторини на тема "Пътна 
безопасност" 

7

8

РЗИ - Софийска 
област 

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

Април Май Юни 

9

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, РИО. Съдействие: РУП 
на МВР.                                                                                                    
Срок: до 15.04.2016 г. - общински;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
до 30.04.2016 г. - областен.

    
  

 
  
  

 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 Г. 

   
 

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-мартОА на СО

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



10

В рамките на Третата глобална седмица за пътна 
безопасност на тема "Децата и безопасността на 
движението по пътищата" с официално лого: 
"Спаси живота на децата", създаване на 
организация и провеждане в училищата и 
детските градини на информационни дни, уроци 
за безопасно преминаване по маршрутите на 
учениците от I-IV клас, тематични родителски 
срещи, трейнинги, нагледни демонстрации на 
учебни полигони и площадки.  Отг.: УКБД. 
Контрол: директори, РИО. Съдействие: РУП на 
МВР.                                                              Срок: до 
01-10.05.2016 г. 

11

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-
10.05.2016 г. 

12

Подготовка и провеждане на Националния кръг 
на викторината "Да запазим децата на пътя" във 
възрастова група V-VIII клас в СОУ "Васил 
Левски", гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин. 
Отг.: треньор на отбора. Контрол: директор, 
РИО. Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                
Срок: до 10-13.05.2016 г. 

13

14
Провеждане на велопоход с участието на 
родители и ученици от I до VIII клас в Софийска 
област. 

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 

2015/2016 г.   Отг.: кл. ръководители. Контрол: директори, РИО. Срок: до 31.05.2016 г. 

РИО - Софийска 
област 

    
  

 
  
  

 



Разяснителна кампания относно безопасността 
при управление на АТВ и скутери, насочена към 
родители и ученици

15 Абитуриентски балове 

16

Кампания под наслов "Не си мълчи!" - насочена 
предимно към учениците от гимназиален етап с 
акцент върху навременното предупреждение на 
водачите за тяхното рисково шофиране и за 
предотвратяване настъпването на тежки пътни 
инциденти. 

17
Ден на отворените врати в МВР, запознаване 
на гостите с превантивни мероприятия за пътна 
безопасност. 

18
"Да легнем на паважа" - да покажем нагледно 
броя на загиналите при ПТП за изминалата 
година. 

19 Акция "Ваканция" под наслов "Да пазим 
живота на децата на пътя!".

20

Провеждане на конкурс за най-добра детска 
рисунка на тема "Безопасност на движението" 
с учениците от V до VIII клас на регионално 
ниво. 

21
Демонстрация на детски седалки и детски 
обезопасителни системи. 

ОД на МВР - 
София и 

Българска 
асоциация за 

пострадали при 
катастрофи 



22

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". 

23
Участие в Републиканския шампионат по 
приложно колоездене.

24
Участие в ученическата викторина по 
безопасност на движението по пътищата.

ОС на БЧК - 
София 



25 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"

РЗИ - Софийска 
област 

Организиране и провеждане на здравно-
образователна кампания в гр. Годеч на тема 
"Превенция на детския пътно-транспортен 
травматизъм", в партньорство с Българска 
асоциация на пострадали от катастрофи /БАПК/.                                                                                               
Отг.: д-р В. Алексиева                                                                              
Срок: м. Май  

Юли Август Септември 

26

27

Участие в Националната кампания "Пази 
живота на децата", седмицата от 7 до 13 
септември, във връзка с началото на учебната 
година.  Отг.: УКБД. Контрол: директори, 
РИО. Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на 
СО.                                                  Срок: до 
13.09.2016 г. 

28
Раздаване на флаери с призив към водачите на 
МПС - "Спри, аз съм твоето дете!"

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 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, РИО. Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Срок: до 30.09.2016 г. 

    
  

 
  
  

 

РИО - Софийска 
област 



29
Кампания за популяризиране ползването на 
велосипедни каски и жилетки от 
велосипедисти.

30

Провеждане на СПО по метода 
"Широкообхватен контрол", с насоченост 
управление на МПС от непълнолетни и 
неправоспособни водачи, такива на двуколесни, 
триколесни и леки четириколесни превозни 
средства.

31
Децата тръгват на училище! Безопасен път до 
училището и обратно.

32
ОС на БЧК - 

София 
Отбелязване на Световния ден първата помощ - 
10.09.2016 г. 

33 ОА на СО

Организиране и провеждане на здравно-
образователна кампания в гр. Пирдоп на тема 
"Превенция на детския пътно-транспортен 
травматизъм", в партньорство с БАПК.                                                                                                                                                           
Отг.: д-р В. Алексиева                                                               
Срок: м. юли 

Излъчване на тематично насочените  филми на 
БАПК "Предпазни колани" и "Дете пешеходец" 
, свързани с детската безопасност на пътя  по 
регионалните електронни медии, във връзка с 
началото на учебната година.                                                                                                 
Отг.: д-р В. Алексиева                                                                                             
Срок: 15 септември

РЗИ - Софийска 
област 

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.

ОД на МВР - 
София и 

Българска 
асоциация за 

пострадали при 
катастрофи 



34 Октомври Ноември Декември 

35

Провеждане на регионално и зонално 
състезание за приза "Най-добър техник и млад 
водач на МПС" между професионалните 
училища с професия "Техник на транспортна 
техника".   Отг.: УКБД. Контрол: директори, 
РИО. Съдействие: ОД на МВР, ОА на СО.         
Срок: до 30.10.2015 г. (Изменен срок за март 
2017 г.)

36

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, РИО. Съдействие: ОД на МВР - 
София, ОА на СО.   Срок: до 16.11.2016 г. 

37

Подготовка и провеждане на училищни 
Новогодишни викторини "Деца на пътя" и "Да 
запазим децата на пътя".  Отг.: треньор на 
отбора. Контрол: директори, РИО. 
Съдействие: ОД на МВР - София, ОА на СО.                                                                        
Срок: до 14.12.2016 г. 

38
Мероприятия за повишаване на видимостта на 
възрастните хора през тъмните часове на 
денонощието.

РИО - Софийска 
област 

    
  

 
  
  

 

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 Г. 



39
Световен ден за възпоменаване на жертвите от 
ПТП, заедно с кампания за кръводаряване в 
помощ на пострадалите при ПТП. 

40
Предприемане на мерки за безопасно 
протичане на студентския празник. 

41
Церемония по връчване на "Годишни награди 
за пътна безопасност". 

42
ОС на БЧК - 

София 

Отбелязване на Световния ден възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни произшествия -  
20.11.2016 г. 

43 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. 

44 Община Чавдар
Състезание по майсторско управление на 
велосипед  и викторина по безопасност на 
движение по пътищата

РЗИ - Софийска 
област 

Организиране и провеждане на здравно-
образователна кампания в гр. Самоков на тема 
"Превенция на детския пътно-транспортен 
травматизъм", в партньорство с БАПК.                                                                                                                                                             
Отг.: д-р В. Алексиева                                                                                      
Срок: м. октомври

ОД на МВР - 
София и 

Българска 
асоциация за 

пострадали при 
катастрофи 

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



Община Елин 
Пелин 

45

46

47

48

49

50

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

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 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 

ИНИЦИАТИВИ И МЕРКИ С ПОСТОЯНЕН СРОК 

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 

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

Да бъдат заложени в учебната програма в Образец № 1 за училищата и Образец № 2 за детските 
градини часове по "Безопасност на движението по пътищата" от директорите на училищата и 

детските заведения.                                                                                                                   Срок: м 
октомври - месец ноември 



51

52

53

54

 

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.                                                                                                                                                                                                            
Отговорник: ОА на СО, спецалист Връзки с обществеността; общински администрации.                                                                                                                                                                                          

Срок: ПОСТОЯНЕН

Провеждане на общински викторини по безопасност на движението.                                                                                                                                                                                
Срок: ПОСТОЯНЕН 

Създаване на броячи за ПТП по общини.                                                                                                                                                                                                                                                  
Срок: ПОСТОЯНЕН 

ОА на СО
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59

60

61
Община 

Костинброд 

62
Община 
Челопеч

Организиране и провеждане на мероприятия на тема "Безопасност на движението по пътищата", съвместно с учебните заведения на територията 
на община Челопеч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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

57

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

58

55

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

  

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