
Б. Дейности и задачи на РИО по организацията на учебния процес по безопасност 
на движението по пътищата 

Дейностите и задачите на РИО са посочени в Приложение № 2 към т. 4 от Заповед 
№ РД 09-773 от 19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката. в 
допълнение към заповедта обръщаме внимание на РИО за следното: 

 
В началото на учебната година: 

1. При подготовката за новата учебна година се провеждат инструктивни 
съвещания с директорите на училищата. 

2. Директорите на училищата планират и осигуряват финансово часовете, 
предвидени за безопасност на движението по пътищата под формата на ЗИП и 
СИП, съгласно Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на 
образованието и науката. 

3. В Списък - Образец № 1 се вписват приоритетно учители с професионална 
квалификация по БДП. При липса на такива учители се организира 
необходимата квалификация за тях. 

4. За новата учебна година се препоръчва Списък - Образец № 1, в частта си за 
обучението по БДП, да бъде представен за утвърждаване с информация за 
учебно-дидактическото и материално-техническото осигуряване на учебния 
процес по БДП в училището и списък на учителите с професионална 
квалификация по БДП. 

5. Продължава дейността в училищата, в съответствие с Решение № 542 на 
Министерски съвет от 2005 г. за изграждане на училищни комисии по 
безопасност на движението по пътищата. 

6. Ако в съответното училище има изградена училищна комисия по безопасност 
на движението по пътищата, директорът на училището представя план за 
нейната работа. 

7. За осъществяване на ефективен контрол по осигуряване с учители с 
професионална квалификация по БДП, в РИО се създава информационна банка 
с имената и квалификацията на такива учители. 

 
През учебната година: 

1. Планиране и извършване на тематични проверки по БДП в училищата от 
областта. 

2. Извършване на извънредна тематична проверка в училище, при настъпило 
пътно транспортно произшествие с ученик от това училище. 

3. Водене на отчет на пътно транспортно произшествие с участие на деца и 
ученици от региона и анализиране на причините, предизвикали тези 
произшествия. 

4. Съдействане за организирането на квалификационни курсове по БДП за 
учители, преподаващи в I-VIII клас. 

5. Консултиране директорите на училища за възможните начини за допълнително 
финансиране на обучението по БДП. 



6. Подпомагане ръководствата на училищата при изпълнението на училищните 
програми за подобряване безопасността на движението по пътищата за 
периода 2004-2006 г. 

7. Организиране на регионални ученически състезания по БДП и подпомагане 
провеждането на такива на училищно и общинско ниво. 

 
В края на учебната година: 

1. Изготвяне (в срок до 15.07.2006 г.) на информационна справка за МОН за 
състоянието на обучението по БДП в детските градини и училищата в региона 
по точките от мероприятията и дейностите, предвидени за РИО, в Приложение 
№ 2 към т. 4 от Заповед № РД 09-773 от 19.09.2003 г. на министъра на 
образованието и науката. 

2. Съставяне на списък на училищата от региона, в които в началото на учебната 
2006/2007 г. няма да има учители с професионална квалификация по БДП. 

3. Вземане на административно отношение към директори на училища, 
неосигурили: 
- учители с професионална квалификация по БДП; 
- учебно-дидактическа материално-техническа база за учебния процес по 
БДП. 


