


2.1.2 Запознаване на педагогическата 

колегия на 30. СУ със Стратегията на 

МОН за изпълнение на Националната 

стратегия на РБ за подобряване 

безопасността на движението по 

пътищата за периода  2011-2020 г. 

Запознаване с 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. 

 Комисия по 

БДП 

Срок: м. 

октомври 2020 г. 

 

 

 

 

 

Срок: м. март 

2021 г. 

Официална интернет 

страница на МОН – 

www.mon.bg 

Официални страници на 

РУО,  ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

2.1.3 Провеждане на практически 

занимания в часовете по БДП 

 

 

 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по темата за БДП. 

 

Класни 

ръководители 

Срок: м. 

октомври 2020 

г. 

Официална интернет 

страница на МОН – 

www.mon.bg 

Официални страници на 

РУО,  ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

2.1.4 Да се организира на училищно ниво 

състезание, което да съдейства за 

практическо прилагане на 

овладените знания и умения в 

процеса на обучение по БДП- в 

рамките на училищен спортен 

празник и площадката по БДП. 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по темата за БДП. 

 

Учители-

начален етап 

Срок: м. май 

2021 г. 

Официална страница на 

30. СУ “Братя 

Миладинови“ 

 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП 

/ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 



2.1. 

4.1 

Демонстрация „Аз пресичам 

правилно” пред родителите, 

пресъздаващи ситуации с различни 

участници в движението 

Подпомага възпитаването и 

обучението на учениците в култура 

на поведение на пътя, свързана със 

спазването на общовалидните 

правила и норми за лична и 

колективна безопасност. Подкрепя 

учениците да могат да взимат 

самостоятелни и адекватни решения 

в различни ситуации на пътя, като 

осъзнават действията си и носят 

пряка отговорност за това. Подпомага 

възпитаването на качества от 

значение за общото личностно 

развитие като информираност, 

култура в отношенията, 

съобразителност, уважение към 

общността и правилата. Чрез 

състезанието могат да се проследят и 

някои резултати на учениците, 

придобити в следствие на обучението 

по БДП. 

Учители-

начален етап 

Срок: 

м.ноември 

2020 г. 

 

Официална страница на 

30. СУ “Братя 

Миладинови“ 

 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП 

/ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1. 

4.3 

Да се организират изложби от 

рисунки на теми, съответстващи на 

предвидените в обучението по БДП. 

 

 

 

Провеждане на демонстрации и 

ролеви игри по БДП „Аз се движа 

безопасно“ в реална и виртуална 

среда. 

Подкрепя изграждането на умения и 

навици за действие в условията на 

пътното движение и формиране на 

култура за безопасно поведение на 

пътя. 

Учители  по 

изобразително 

изкуство 

 

 

 

 

Учители-

начален етап 

Срок: м. 

февруари 

2021 г.  

 

 

 

 

 

Срок: м. март 

2021 г. 

Официална страница на 

30. СУ “Братя 

Миладинови“ 

 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП 

/ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1. 

4.4 

Отбелязване Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. 

 

Подкрепя усвояването на знания за 

правилата за движение и формиране 

на практически умения за адекватно 

и безопасно поведение в пътна 

обстановка; Установяване на знания 

и умения за повреди и управление на 

велосипед. 

Класни  

ръководители 

Срок: м. 

ноември 2020 

г. 

 



2.1. 

4.5 

Празник на безопасност на 

движението 

Популяризиране движението за 

безопасност и култура на безопасно 

поведение в пътна обстановка. 

Повишаване на техниката и 

умението за управление на 

велосипедистите при спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на усвояването на 

приложните елементи от 

специализираните програми по БДП и 

медико-санитарна защита. 

Учители-

начален етап 

Срок: м. 

декември 2020 

г. 

 

2.1.5 Да се осигури сътрудничество с 

органите на КАТ, както и с 

родителската общност  при 

провеждане на мероприятия по 

Безопасност на движението по 

пътищата. 

Усъвършенстване на контрола за 

безопасен превоз на деца и ученици в 

пътните превозни средства. 

Комисия по 

БДП 

Срок: постоянен Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП 

/ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1.6 Преди всяко организирано 

напускане на училищната сграда 

(екскурзии, походи, наблюдения и 

др.) да се попълва маршрутен лист 

от ръководителя на групата, а с 

учениците да се провежда 

инструктаж срещу подпис за 

правилата за безопасност на 

движението. 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП. 

Повишаване на информираността за 

рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението по 

пътищата. 

Учителите Срок: постоянен Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП/ 

ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.1. 

6.1 

Да се определи съвместно с 

родителите най-безопасния 

маршрут от дома до училището и 

обратно като за учениците от І - ІV 

клас се изработят маршрутни карти 

и родителите попълнят декларации, 

в които да определят вариант за 

прибиране на детето до дома.  

Определяне на най-безопасния 

маршрут от дома до училище и 

обратно и идентифициране на 

препятствия и проблемни точки - за 

родителите на всички ученици на 

първата родителска среща са 

коментирани проблемите и 

изискванията по пътната 

безопасност, включително и с 

участие на представители от Пътна 

полиция. 

Класни 

ръководители–

I и IV клас 

Срок: 

15.09 – 

30.09.2021 г. 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ОБКБДП и годишно в 

областния годишен 

доклад за изпълнение 

на политиката по БДП 

на ОКБДП. 



 

2.1. 

6.2 

Да бъдат запознати всички ученици 

на З0. СУ и техните родители с 

пътно – транспортната обстановка в 

района на училището. Да се 

проведе разговор за  поведението 

на учениците като участници в 

пътното движение. 

Фокусиране на вниманието на 

децата, учениците, водачите на МПС 

и на всички участници в движението 

върху необходимостта от засилване 

на вниманието и бдителността в 

есенно-зимните условия. 

Класни 

ръководители 

Срок:  

01.10. – 

31.10.2021 г. 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация 

2.1.7 Да се направи оглед и да се изготви 

предложение пред общински 

структури и органите на КАТ за 

обезопасяването на района на 

училището. 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП 

Повишаване на информираността за 

рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението по 

пътищата 

Комисия по 

БДП 

Срок: м. 

септември 

2020г. 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ОКБДП и годишно в 

областния годишен 

доклад за изпълнение 

на политиката по БДП. 

2.1.8 Учителите от начален етап и 

учители ЦДО, след завършване на 

учебните занятия, да извеждат 

учениците, предавайки ги лично на 

упълномощените за тяхното 

прибиране в къщи лица. 

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. 

Учители-

начален етап и 

ЦДО 

Срок: 

постоянен 

Отчети за дейността на 

комисиите 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на политиката за 

БДП. 

Класни  

ръководители 

Организирани и 

проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 

29 юни. 

Докладвана от 

отговорните институции 

информация – 

регулярно за  заседания 

на ДОККПБДП, ОКБДП и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение 

на политиката по БДП. 


