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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
  Безопасността на децата, участници в пътното движение, е един от най-

сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на 

живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като 

знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в 

утрешния ден и изисква усилията на цялото общество, а от образователната 

система – приоритет на работата с децата и учениците за развитие на определен 

начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми, които 

осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите участници в 

пътното движение. 

  Анализът на най-тежките характерни произшествия с деца и юноши по 

пътищата на страната води до няколко особено тревожни изводи: 

–    Най-често те пресичат на неопределени за целта места, без предварително 

оглеждане за преминаващи МПС, внезапно навлизат в платното за 

движение,движат се неправилно по платното, улицата или пътя. 

–    Децата и юношите, които управляват велосипеди, скейтбордове, ролери и 

други, поради липса на опит, поради незнание на правилата за движение или 

поради подценяване на опасността от пътна злополука се движат неправилно 

по  пътя или извършват  неправилни  маневри. 

          Настоящата програма за опазване живота и здравето на децата в пътното 

движение е съобразена с основната цел на Националната стратегия за опазване 

живота и здравето на децата в пътното движение и Програмата на МОН за 

нейното изпълнение. 

 

II. ОСНОВНА  ЦЕЛ  
  Основната цел е да се определят най-важните ангажименти на 

училището и направления на дейността му, за да се подобри обучението на 

учениците за безопасно ползване на улиците и пътищата. 

  Основни приоритети:       

1. Възпитание и обучение на учениците от Средно училище „Темелко Ненков“ 

– гр. Перник по безопасност на движението по пътищата за формиране на 

знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и 

 дисциплина. 

2. Подобряване на учебната материално-техническа база и привеждането и към 

съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес;  

дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на децата и 
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учениците, за осъществяване на резултатно обучение за опазване живота и 

здравето им като участници в пътното  движение. 

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство 

чрез търсене на нови форми на работа за намаляване на предпоставките за 

възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на учениците. 

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общинските и 

районните структури  по безопасност на движението. 

5.Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на 

движението  по  пътищата. 

6.Участие в провежданите в областни и общински кампании и инициативи, 

свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното 

движение, участие в национални мероприятия и дейности, иницииране и 

провеждане на прояви на училищно ниво.  

 

III. ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ 
1.Възпитание и обучение на учениците от Средно училище „Темелко Ненков“ 

– гр. Перник по безопасност на движение по пътищата, за формиране на знания 

и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност  и

 дисциплина. 

1.1.Прилагане на нови методи и подходи при провеждане на обучението по 

безопасност на движението, съгласно изискванията на учебната програма и 

съобразно възрастовите особености на учениците, поставянето им в центъра на 

образователно -възпитателния процес – въвеждане на интерактивни форми на 

обучение в урочната и извънкласната дейност – дидактически и други игри, 

решаване на тестове и казуси, анализ на конкретни случаи и др. 

1.2.Иницииране на срещи на учениците със служители от градския пътен 

контрол към КАТ, с цел повишаване на културата им на поведение като 

участници в движението, разбиране на необходимостта от спазване на 

правилата за безопасно движение, зачитане правото на другия на пътя, 

формиране на поведение за съхранение, отговорност, дисциплина. 

1.3.Разработване и реализиране на дейности, при които се включват ученици 

от горен курс за обучение на децата по безопасност на движението,на 

принципа „големите учат малките” . 

2.Подобряване на учебната материално-техническа база за привеждането и към 

съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес. 

3.Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез 

търсене на нови форми за работа за намаляване на предпоставките за 

възникване  на ПТП с участието на  ученици. 

3.1.Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, 
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свързани с безопасността на децата им, чрез теми разглеждани на родителски 

срещи. 

3.2.Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез 

училищния сайт тематични информационни материали, предназначени за 

родители, свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на 

децата им като пешеходци, пътници и велосипедисти. 

3.3.Създаване на условия и предпоставки за по-активен принос на родителите 

при изграждането, оборудването и обогатяването на материалната база на 

училището за качествен образователно-възпитателен процес по БДП и при 

организирането на извънкласни и извънучилищни дейности. 

4.Разширяване формите на партньорство с общински и районни структури по 

безопасност на движението по пътищата. 

4.1.Осигуряване в училището превантивна медицинска, психологическа и 

законодателна информация, свързана с последиците от ПТП и 

разнообразяване, активизиране и масовизиране на формите за извънкласна и 

училищна  дейност  по  въпроси,  свързани  с БДП. 

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на 

движението  по  пътищата. 

5.1.Продължаващо обучение по въпроси на методиката и прилагане на 

съвременни подходи и практики на придобилите професионална 

квалификация учители по методика на преподаване на правилата за безопасно 

движение по пътищата в училището, в организирани форми и в системата на 

вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

5.2. Популяризиране на добрите педагогически практики за обучение по 

безопасност на движението, чрез семинари, работни срещи на учителите по 

БДП. 

6.Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, 

свързани с опазване на живота и здравето на децата в пътното движение, 

участие в национални мероприятия и дейности, иницииране и провеждане на 

прояви на училищно  ниво. 

6.1.Участие в провеждането на национални прояви, на областни и общински 

състезания, викторини и конкурси. Иницииране на училищни състезания, 

викторини и конкурси. Разгласа при провеждането на училищни прояви, 

свързани с БДП. 

6.2. Провеждане на ежегоден конкурс по изобразително изкуство „С очите си 

видях бедата”, изготвяне на комикс, листовки по темата, изложби. 

6.3. Съвместно с училищните медицински специалисти провеждане на 

обучение за придобиване на знания и умения по първа медицинска помощ с 

цел повишаване на здравната култура на учениците от училището. 

6.4. Създаване на организация за гледане на видиофилми за пътнотранспортни 
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произшествия с деца и ученици в Пернишка област. 

Успешното изпълнение на основната цел на програмата е възможно само чрез 

взаимодействието и партньорството на  училището  с: 

–  Общинската и  районната  администрация 

–  РПУ 

–  Регионален център по здравеопазване – гр.  Перник 

–  Български червен  кръст 

–  Съюз на българските автомобилисти – гр. Перник  

–  Представители  на Училищното  настоятелство 

          Финансовото осигуряване на изпълнението на настоящата програма да 

се   реализира чрез активното съдействие на Училищното настоятелство при 

Средно училище „Темелко Ненков“–гр. Перник.   

          Като инструмент за организация и управление на дейностите,свързани с 

опазване живота и здравето на децата в пътното движение, тази Програма има 

отворен характер в рамките на целите, очертани от Програмата на МОН за 

изпълнение на Националната стратегия. Тя подлежи на текуща актуализация в 

съответствие с промените в обществената среда, във вижданията за постигане 

на целите, във финансовите, организационни и други възможности за 

изпълнение на задачите. 

 

 

IV. СЪСТАВ НА УКБДП 

Председател: инж. Е. Цонев 

Зам. председател: Десислава Маринова 

Членове: 

1.  М. Новева 
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V. ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Изработването на плана на УКБДП е осъществено съобразно изискванията 

и насоките в специализираната литература и учебно-методическите 

помагала. 

Отг. Председател на УКБДП 

2. Планът на УКБДП се приема на заседание на Педагогическия съвет и се 

утвърждава от Директора. 

Отг. Директор 

3. Запознаване на ПС с нормативната база и статут на дейност на УКБДП. 

Отг. Председателя на УКБДП 

4. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от І клас за 

разработване на безопасен маршрут за всяко дете. 

Отг. Класните ръководители. 

5. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с 

учебни тетрадки по БДП. 

Отг. Председателя на УКБДП и класните ръководители. 

6. Планиране на обучение по БДП в часа на класа. 

Отг. Класните ръководители 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1.Изграждане на учебно-материална база за обучение по БДП – външна и 

вътрешна площадка, оборудвани и обзаведени. 

Отг. Елеонора Димитрова 

2. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

Отг. Членовете на УКБДП 
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3. Работно заседание на комисията. 

Отг. Председателят на комисията. 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Дейности по обезопасяване района на училището. 

Отг. Директорът и Председателят на УКБДП 

2. План-график за посещение на различни форми на обучение. 

Отг. Председателя на УКБДП 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Работа на УКБДП по плана за квалификация на учителите. 

Отг.Директорът и Председателят на УКБДП 

2. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като 

участници в уличното движение. 

Отг.Класните ръководители. 

3. Работно заседание на УКБДП. 

Отг. Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП 

за учениците І – X клас 

Отг. Класните ръководители 

2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

Отг.Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
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1. Информация на УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на :  

- урокът по БДП; 

- петминутката; 

- резултатите от срочните тестове; 

- работа с рискови деца и ученици. 

Отг. Председателят на УКБДП 

2.Месечно работно заседание на комисията. 

Отг. Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Организиране на работна среща с учителите от Средно училище „Темелко 

Ненков“ – гр. Перник на тема „Петминутката по БДП”. 

Отг. Председателят на УКБДП 

2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по 

БДП. 

Отг. Класните ръководители 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Организиране на родителска среща на тема „Какво се прави в семейството 

за безопасността на децата” 

Отг. Класните ръководители 

 

2. Провеждане на общоучилищна „Седмица по БДП” с подходящи 

тематични изложби, викторини.  

Отг. Председателят на УКБДП и учителите по БДП 
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3. Заседание на комисията. 

Отг. Председателят на УКБДП 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

1. Предоставяне информация за дейността на УКБДП и проблемите в 

обучението на учениците по БДП. 

Отг. Председателят на УКБДП 

2. Провеждане на тестова проверка в края на втория срок и оформяне на 

необходимата документация. 

Отг. Учителите по БДП 

3.Провеждане на общоучилищно състезание съобразно възрастовите 

възможности на учениците. 

Отг. Председателят на УКБДП           

и учителите по БДП 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. В края на учебната година УКБДП да изготви отчет за дейността си и план 

за работата през следващата учебна година. 

Отг. Председателят на УКБДП 

2.Месечно работно заседание на УКБДП. 

Отг.Председателя на УКБДП 

 

3. Планиране на квалификацията на учителите по БДП за следващата учебна 

година. 

Отг. Председателят на УКБДП и Директорът 
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Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №11/14.09.2022г. 

и е утвърден със Заповед №5/15.09.2022г. на Директора на училището. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2030 година 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

СУ „Темелко Ненков“ 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/2023 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПО ПЪТИЩАТА НА СУ „Темелко Ненков“ 
 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 

г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за 

безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката. 

Планът представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични 

направления. 

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са 

съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението 

на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 

2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

 
 
План за действие 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2021 – 2030 г. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г. 
СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030) 
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1 2 3 4 5 6 

 

 
No 

 

 
Наименование на мярката 

 

 
Ефект на мярката 

 

Отговорник по 

мярката 

Индикатор и срок по мярката, 

докладвани на заседания на 

ДОККПБДП и в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 
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 2022 г. 

Годишна отчетност на 

политика по БДП за 

2022 г. 

УКБДП Информация за изпълнение на 

мерки по БДП за 2021 г. на 

ниво училище 

Срок:10 януари 2023 г. 

Информация за 

изпълнение на 

мерките на ниво 

училище. 

1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2022 г. 

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното изпълнение 

на политиката по БДП 

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната политика 

по БДП, разработвани 

от ДАБДП. 

УКБДП Актуализиран План за действие 

за БДП. 

Срок: за актуализацията 

– ежегодно. 

Актуализиран План 

за действие за БДП. 

 
 

1.1.3 Разработване на годишен план- 

програма за БДП на училищно ниво. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

училище 

      УКБДП Годишни план-програми за БДП 

на училищно ниво. 

Срок: ежегодно 

Годишна план- 

програма за БДП, 

представена от 
директора на 
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    15 септември 2020-2029 г. училището. 

1.1.4 Докладване на годишното изпълнение 

на държавната политика по БДП пред 

ДАБДП. 

Годишна отчетност на 

държавната политика 

по БДП - състояние на 

БДП, изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП. 

УКБДП Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени годишни 

мерки по БДП по цели. 

Срок: 15 февруари. 

Представени 

доклади от 

училището 

 

1.1.5 Планиране и финансово осигуряване на 

мерки по БДП в рамките на одобрените 

бюджети на институциите в системата 

на предучилищното и училищното 

образование. 

Планово и финансово 

обезпечаване на мерките 

на училищно ниво. 

УКБДП  Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по БДП 

в годишните бюджетни разчети 

на училището. 

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

училището. 

 

 
1.2 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в 

областта 

1.2.1 Изпълнение на методически указания 

на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката и 

отчитането на държавната 

политика по БДП. 

УКБДП Изпълнени методически 

указания. 

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП за целите 

на заседания на 

УКБДП/ДОККПБ 

ДП/ОКБДП. 

Кореспонденция 

между 

институциите. 

 

1.3 
Цел: 

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

 
1.4 

Цел: 

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и 

академичните среди 
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1.4.1 Участие в обществени консултации по 

важни теми в областта на БДП. 

Предлагане на становища 

в гражданското общество. 
УКБДП  Участие в проведени обществени 

консултации. 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция. 

Становища. 

 

 
1.5 

Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от 

БДП 

1.5.1 Прилагане на единна комуникационна 

стратегия по БДП. 

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни институции в 

общественото 

пространство. 

УКБДП  Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет страница 

на училището. 

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 учениците 

по БДП в системата на образованието 

в единна концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз основа 

на опита в Република България и 

водещите страни по отношение 

на БДП; 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси за 

обезпечаване на обучението по 

Поставяне на темата 

във фокуса на 

обществен дебат 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на учениците по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП. 

 Ръководство 

на училището, 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

ученици по БДП. 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 
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 БДП; 

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП училището; 

- интегриране на темите по БДП в 

темите от учебното съдържание 

по общообразователните учебни 

предмети, едновременно с 

преподаването им като отделен 

предмет; 

- прилагане на единни 

образователни стандарти по 

места; 

- 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; 

- 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, в 

т.ч. обучение по оказване на 
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 първа помощ за учениците в 

гимназиален етап; 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП. 

    

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

системата на средното образование във 

връзка с обучението по БДП. 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в областта 

на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП 

 

Изпълнени мерки за 

подобряване квалификацията 

на специалистите по БДП в 

системата на образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1.3 Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за 

ученици в системата на образованието. 

Организиране на училищно състезание 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

учениците по темата за 

БДП. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП 

 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

ученици в системата на 

образованието. 

Срок: май 2023г. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 

Протоколи от 

състезанието. 

2.1.4 Организиране, провеждане и участие 

на национални състезания по БДП, 

национални, регионални, общински и 

училищни извънкласни инициативи за 

деца и ученици в системата на 

образованието, свързани с културата 

на движение по пътищата. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

класни 

ръководители 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 
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2.1.5 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 

Осигуряване на безопасен 

транспорт за учениците в 

средищните училища. 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

Превоз на деца и 

ученици в превозни 

средства. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете от 

ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца. 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и 

годишния доклад 
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2.1.6 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

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. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 
класни 
ръководители 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици. 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1.6.1 Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“. 

Определяне на най- 
безопасния маршрут от 

дома до училище и 

обратно и поведение в 

училищния автобус. 

 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

класни 

ръководители 

Изпълнена кампания в 

областта на БДП, насочени 

към ученици от начален етап 

на основното образование 

Срок: 

15.09 – 30.09.2022 г. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП.. 
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2.1.7 Участие в кампании на ОКБДП за 

безопасна градска мобилност, 

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. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

класни 

ръководители 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1.8 Активизиране на дейността на 

училищната комисия в развитието на 

средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура 

и организация на движението в 

непосредствена близост до 

училището. 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

отговорно отношение 

към въпросите на 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни 

допълнителни знания 

и умения за 

разпознаване и оценка 

на опасните ситуации 

и вредните фактори в 

околната среда, и 

оказване на помощ в 

случай на опасност . 

УКБДП Дейност на УКБДП 

Срок: постоянен. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

 
2.2 

Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно 

управление на пътни превозни средства 

 

2.3 
Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 



1
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2.3.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

класни 

ръководители  

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.3.3 Отбелязване на Европейската седмица 

на мобилността, Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата 

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

класни 

ръководители  

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладване 

на информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по БДП. 

 

2.4 
Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП 

 

2.3.1 Разработване и изпълнение на 

тематични програми за 

информираност на отделните целеви 

групи от населението. 

Излъчване на ясни и 

единни послания в 

общественото 

пространство. 

Ръководство 

на училището, 

УКБДП, 

Организирани и проведени 

местни инициативи. 

Срок: постоянен. 

Докладване 
на информация – 
регулярно за 
заседания на 

УКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 
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