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Настоящият план е разработен и актуализиран в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата 

в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата и Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата – 2021 – 2030 г. на МОН. Той обхваща периода на първата 

година от Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година, както и при необходимост. 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2022 година 

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

  

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП 

и в годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП   

6 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 



стратегическа рамка 

1.1.1.  Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за учебната 2021-

2022 г. пред ПС  

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по   

личностното 

развитие    

Д. Миткова 

УКБДП 

Годишен доклад   

Срок: юли 2022 г. 

 

 

 

  

  

 

  

Учители, класни 

ръководители, 

учители 

ГЦДОУД, 

  

 

   

1.1.2. Разработване на годишен план-

програма за БДП.  

 

Актуализиране на годишния план. 

Годишна планиране 

на мерки по БДП   

Директор,  

УКБДП 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г.; 

 

При необходимост 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

УКБДП и  

директора на 

училището. 

1.1.3. Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 
Годишна отчетност 

на училищната 

Д. Миткова, 

УКБДП 

  Края на учебната година Доклад за 

годишното 



политика по БДП ПС и РУО  

 

 

 

политика по БДП - 

състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на 

училището, свързани 

с БДП. 

изпълнение на 

училищната 

политика по БДП.  

 

  

1.1.4. Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на бюджета на училището 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво   

Директор, 

главен 

счетоводител 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП    

Срок: 2021-2022 г. 

Бюджетен 

разчет 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  

1.1.5. Изготвяне на график за часовете по 

БДП и утвърждаване от Директора. 

Учебният материал да се преподава 

съгласно утвърдените учебни 

програми за 1-7 клас, като 

предвиденият учебен материал се 

разпределя, както следва: 

1 клас – 9 ч.; 

2 клас – 6 ч.; 

Обезпечаване и 

ефективно планиране 

на учебния процес 

Д. Миткова, 

Учители, класни 

ръководители 

Срок: 15.09.2021 г. Класни 

ръководители, 

УКБДП 



3 клас – 6 ч; 

4 клас- 6 ч.; 

5 клас – 5 ч.; 

6 клас – 5 ч.; 

7 клас – 5 ч. 

 

1.1.6. В началото на учебната година 

класните ръководители в ЧК да 

запознаят учениците с пътно-

транспортната обстановка в района 

на училището и да проведат беседа-

разговор за поведението на 

учениците, като участници в 

пътното движение. 

Осигуряване 

безопасността и 

здравето на учениците 

Класни 

ръководители 

Срок: 30.09.2021 г. Класни 

ръководители, 

УКБДП 

1.1.7. Кл. р-ли на 3 и 4 клас да раздадат на 

родителите за попълване 

декларации, в които да определят 

кой ще води и прибира детето от 

училище, или то само ще се 

придвижва. 

За всеки ученик от 1 и 2 клас да се 

определи съвместно с родителите 

му, в маршрутен лист, най-

Осигуряване 

безопасността и 

здравето на учениците 

Класни 

ръководители   

1-4 клас 

Срок: 30.09.2021 г. Класни 

ръководители, 

УКБДП 



безопасния път от дома до 

училището и обратно. На учениците 

от 3 и 4 клас да се припомнят 

безопасните маршрути за тяхното 

движение. 

 

 

1.1.8. УКБДП осъществява контрол на 

различни форми на обучение 

(уроци, петминутки, извънкласни 

форми); коректно попълване на 

тетрадка за инструктажи;  

Отчетност на 

заложените в 

Годишния план 

дейности 

Д. Миткова,  

М. Караджова; 

И. Балабурова 

Срок: 15.09.2021 г. – 

14.09.2022 г. 

УКБДП 

1.1.9. Осигуряване на необходимите 

учебни средства / учебни помагала 

и табла по БДП/ за учениците и 

методични ръководства за 

учителите; изработване на начални, 

периодични и извънредни 

инструктажи за безопасно 

поведение на учениците на 

територията на училището, в 

часовете, междучасията и 

ваканциите. 

Осигуряване на 

качествен и безопасен 

учебен процес 

Училищно 

ръководство, 

класни 

ръководители, 

УКБДП 

Срок: 30.09.2021 г. Учители, класни 

ръководители 

1.1.10. Класните ръководители 1 - 4  клас 

извършват срочна тестова проверка 
Повишаване на 

информираността на 

Класни 

ръководители 1 -

Срок: януари, май, юни 2021 Класни 

ръководители, 



на всеки ученик за определяне 

качеството на обучението по БДП 

във всеки клас в края на първи и 

втори учебен срок. 

 

учениците в областта 

на БДП 

4 клас г. УКБДП 

1.1.11. Регулярно извършване на 

квалификационно – методическа 

дейност с учителите, които 

преподават правилата за БДП по 

пътищата. 

 

 

Повишаване на 

качеството на учебния 

процес 

Д. Миткова,  

УКБДП 

Срок: ежегоден; 

15.09.2021 г. – 14.09.2022 г.. 

Учители, 

УКБДП 

1.1.12. Регулярно заседаване на УКБДП за 

изпълнение на месечните и 

годишни задачи, заложени в 

Годишния план 

Отчетност и планиране 

на политиката по БДП 

Д. Миткова 

М. Караджова 

И. Балабурова 

Срок: всяка последна сряда от 

месеца  

Учители, 

УКБДП 

1.2 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.2.1. Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП 

Провеждане на добра 

комуникация с 

обществеността и 

медийно присъствие 

УКБДП,  

г-н З. Гатешки 

Активна медийна политика, 

популяризиране на 

осъществените дейности от 

плана – програмата на УКБДП 

Официална 

интернет 

страница на 

училището 



чрез сайта на 

училището 

 

Срок: 15.09.2021 г. – 

14.09.2022 г. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

2.1.1. Оптимизирано обучение на деца и 

ученици по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация;  

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси 

за обезпечаване на обучението 

по БДП;  

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детските 

градини и училищата;  

- интегриране на темите по БДП 

в темите от учебното 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата и 

учениците по БДП  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

 

Директор, класни 

ръководители, 

учители по БД 

УКБДП,    

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

Срок: 15.09.2021 г. – 

14.09.2022 г. 

Докладвана от 

учителите 

информация -  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

  



съдържание по 

общообразователните учебни 

предмети; 

- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа 

на времето; 

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

приемственост и ефективен 

напредък; 

- подпомагане на учителите в 

прилагането на националната 

политика по обучение в 

областта на БДП; 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 

така да включват обучение и 

опит на практика - както в 

защитена среда, така и в 

реални условия, адаптирани 



към ролята, която имат в 

системата за движение. 

 Съвместно с общинските 

ръководства да се осигури 

обезопасяване района на 

училището – подходяща пътна 

сигнализация, маркировка на 

прилежащите улици и изкуствени 

неравности, предпазни парапети на 

входовете и забрана за достъп на 

МПС в училищния двор; 

поддръжка на осветлението в 

района училището.  

 

Осигуряване 

безопасността и 

здравето на 

учениците 

УКБДП Срок: ежегодно  

30 септември 2021 г. 

 

Докладване от 

УКБДП 

2.1.2. Организиране и провеждане на  

класни и извънкласни инициативи 

по БДП за деца и ученици в 

системата на образованието: 

 „Да се движим зелено“ - 

изработка на флаери, флаш 

карти, рисунки, комикси, 

презентации, беседи, 

демонстрации, показващи 

екологично чистите 

варианти за предвижване в 

градска среда; 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

 

 

 

 

 

 

Учители, класни 

ръководители, 

учители ГЦДОУД  

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца 

и ученици в системата на 

образованието. 

Срок:  

Октомври 2021 г.  

 

 

 

 

 

Докладвана от 

учителите 

информация -  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



 „С мама и татко пресичам 

аз“ – организиране и 

провеждане съвместно с 

родители; 

 

 

 

 

 

 Пролетен конкурс за 

рисунка на асфалт на тема 

„Играя безопасно“; 

 

 

 Посещение на 

представители от КАТ 

Пловдив и II РУ 

Съвместна инициатива 

на децата от ПГ и 

родители с цел 

формиране на умения 

за осъществяване на 

екипност и 

партньорство между 

институция и 

семейство. 

Развиване на знания и 

умения за интегриране 

на информацията по 

БДП в реални ситуации 

 

Повишаване на 

знанията и уменията на 

учениците, чрез 

демонстрации и 

практически 

упражнения 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2022 г. 

 

 

 

15.09.2021 г. – 30.06.2022 г. 

/в зависимост от 

епидемиологичната 

обстановка в страната/ 

2.1.3. Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното и 

училищно образование.  

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

превозни средства. 

Директор,  

УКБДП 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца.  

Срок: 15.09.2021 г. – 

Докладвана от 

учителите 

информация -  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 



14.09.2022 г. БДП. 

 

2.1.4. Провеждане на кампании, 

насочени към деца и ученици.  

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

УКБДП, учители, 

класни 

ръководители 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.   

Срок: 15.09.2021 г. – 

14.09.2022 г. 

Докладвана от 

учителите 

информация -  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 

2.2 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1. Отбелязване на: 

 Европейската седмица на 

мобилността;   

Европейския ден без загинали на 

пътя; 

Световния ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и др.; 

Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата  

Популяризиране на 

политиката за БДП чрез 

създаване на 

презентации, флаери, 

провеждане на беседи 

УКБДП, учители, 

класни 

ръководители, 

учители ГЦДОУД 

Срок: ежегодно;  

16.09. - 22.09.2021 г.; 

 

27.09.2021 г.; 

 

17.11.2021 г.; 

 

29.06.2022 г.; 

 

Докладвана от 

учителите 

информация -  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



 

 


