


1.1.1  
 

Отчитане изпълнението на Плана 

за действие за БДП за 2020 г. пред 

ДАБДП.  

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по БДП за 

2020 г. на база 

предоставена от ДГ, 

училищата, 

центровете за 

подкрепа на 

личностното 

развитие и РУО 

информация.  

МОН  
 

Годишен доклад по Плана за 

действие за БДП за 2020 г. 

до ДАБДП за изпълнени 

мерки за БДП. 

 

Срок: 15 февруари 2021 г. 

МОН. 

 
 

Информация за изпълнение 

на регионални мерки за БДП 

за 2020 г. 

 

Срок: 30 януари 2021 г. 

РУО. 

 

Информация за изпълнение 

на мерки по БДП за 2020 г. 

на ниво ДГ, училище, ЦПЛР 

и ДССД. 

 

Срок:10 януари 2021 г. 

 

Годишен доклад 

по Плана за 

действие за БДП 

за 2020 г. за 

ДАБДП. 

 

 

 

Информация от 

РУО за изпълнени 

мерки на 

регионално ниво 

за БДП. 

 

 

Информация за 

изпълнение на  

мерките на ниво 

ДГ, училище, 

ЦПЛР и спрямо 

служителите в 

държавната 

администрация. 

1.1.2 Изпълнение на НСБДП за периода 

2021 - 2030 г. и всички 

произтичащи от нея документи от 

компетентните държавни 

структури на централно, областно 

и общинско ниво. 

Изпълнение на 

политиката по БДП в 

единна стратегическа 

рамка съгласно 

формулираните 

дългосрочни 

управленски цели на 

политиката по БДП в 

условията на  

обединени виждания 

и усилия на 

заинтересованите 

страни в съвместна 

МОН  Разработени и приложени 

публични политики за БДП 

чрез взаимосвързани 

секторни стратегии по БДП, 

планове за действие, 

закони, подзаконови 

нормативни актове, 

концепции и др., както и 

свързаните с тях 

административни актове, 

издавани от органите на 

изпълнителната власт.  

Срок: постоянен. 

Секторни 

стратегии за БДП, 

планове за 

действие, закони, 

подзаконови 

нормативни 

актове, 

концепции и др., 

както и 

свързаните с тях 

административни 

актове, издавани 

от органите на 



работа за постигане 

на общата визия. 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

секторните политики 

на компетентните 

държавни 

институции. 

изпълнителната 

власт. 

 

Информация, 

докладване на 

заседанията на 

ДОККПБДП. 

1.1.3 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2021 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. 

МОН  Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Предложения на 

компетентните институции. 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП. 
 

Информация, 

докладвана на 

заседанията на 

ДОККПБДП. 

1.1.4 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ДГ и на 

училищно ниво. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ и на училище 

ДГ 

УКБДП 

 

Годишни план-програми за 

БДП на ДГ.  

Годишни план-програми за 

БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ДГ. Годишна 

план-програма 

за БДП, 

представена от 

директора на 

училището. 

Годишни план-

програми за 

БДП на 

представени на 

ОБКБДП. 



1.1.5 Разработване на годишни план-

програми за БДП на ниво центрове 

за подкрепа на личностното 

развитие.  

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

на ЦПЛР. 

ЦПЛР 

 

Годишни план-програми за 

БДП на ниво ЦПЛР. 

Срок: ежегодно 

01 октомври 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ЦПЛР. 

Годишни план-

програми за 

БДП, 

представени на 

ОБКБДП 

1.1.6 Изпълнение на годишни мерки за 

БДП на ниво РУО. 

Годишно изпълнение 

на мерки по БДП на 

ниво РУО. 

РУО 

 

Изпълнени годишни мерки 

за БДП на ниво РУО 

Срок: постоянен.  

 

Доклади на РУО 

като членове на 

ОКБДП на 

заседания на 

ОКБДП. 

Годишни доклади 

за БДП на РУО,  

представени на 

МОН.  

1.1.7 Докладване на изпълнени мерки 

по БДП на заседанията на 

ДОККПБДП. 

Регулярна отчетност 

на политиката по 

БДП. 

МОН, РУО Обобщена докладвана 

информация с изпълнени 

мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

 

Представена информация от 

РУО към МОН за изпълнени 

мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

Обобщена 

информация за 

заседанията на 

ДОККПБДП.  

 

 

Представена 

информация 

преди 

заседанията на 

ДОККПБДП.  



1.1.8 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. 

 

МОН, РУО, ДГ, 

училища, ЦПЛР 

Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП.  

Срок: 31 март.  

Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП по 

цели.  

Срок: 15 февруари.  

Доклад за 

годишното 

изпълнение на 

държавната 

политика по БДП.  
 

Представени 

доклади от 

институциите към 

ДАБДП 

1.1.9 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП.  
Предприемане на 

корективни действия 

за подобряване 

изпълнението на 

политиката. 

 

МОН, 

РУО 

 

Анализ, управленски контрол 

и вземане на решения по 

време на изпълнението на 

мерките по БДП. 

Прилагане на методология 

за набиране и обработване 

на данни за състоянието на 

възпитанието и обучението 

по БДП. 

Преценка на мерките от 

гледна точка на техните 

резултати и въздействие, 

както и на потребностите, 

чието удовлетворяване се 

цели с тях. 

Срок: постоянен. 
 

Секторни мониторинг и 

оценка на изпълнението на 

мерките по БДП.  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП.  

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението по 

БДП. 

Информация, 

докладвана от 

МОН за целите на 

заседанията на 

ДОККПБДП. 

 

1.1.10 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП 

за взаимодействие по обмен на 

информация, анализиране на 

Осигуряване на 

информация за 

пътнотранспортни 

произшествия с деца и  

МОН, ЦИОО, РУО, 

ГДНП, сектор 

Изготвени обобщени 

справки  
данни по области в 

съответствие с 

Информация, 

докладвана по 

електронен път 



пътнотранспортните произшествия 

с участие на деца.  

набелязване на мерки 

за тяхното 

ограничаване и 

намаляване на 

последствията. 

Предприемане на 

корективни действия 

за подобряване 

изпълнението на 

политиката за 

взаимодействие по 

обмен на информация. 

„Пътна полиция“, 

ОДМВР, общини 

административно-

териториалното деление на 

страната за общия брой на 

децата в групите за 

задължително 

предучилищно образование 

в детските градини и 

училищата, ЦПЛР и на 

учениците, разпределени 

според етапите за 

придобиване на основно и 

средно образование, и по 

класове отглеждат, 

обучават, възпитават и 

социализират в детските 

градини, училищата и ЦПЛР 

и справки за ПТП с 

участието на деца по вид и 

показатели, които се 

съдържат в 

Автоматизираната 

информационна система 

„Пътна полиция" на МВР, 

подсистема ПТП, и в нейния 

Справочен модул;. 

Срок: 

регулярно на шестмесечие и 

годината. 

между МОН и 

ГДНП; 

Информация 

докладвана 

между МОН и РУО 

Информация 

докладвана 

между РУО и 

кметовете на 

общините. 

1.1.11 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, на ниво на 

ЦПЛР, РУО.  

Училища, ЦПЛР 

РУО 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на институциите.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

институциите. 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  



1.2 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1.2.1 Координация на действията на 

регионалните управления на 

образованието за вземане на 

съвместни решения и прилагане на 

общи практики в областта на БДП. 

 

Консенсус и 

обединени усилия за 

ефективно 

изпълнение на 

политиката по БДП 
съобразно 

спецификата на 

отделните 

регионални 

управления на 

образованието. 

МОН, РУО Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен. 

Документи, 

свързани с 

дейността на МОН. 

Документи, 

свързани с 

дейността на 

работни групи. 

Кореспонденция 

между 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

1.2.2 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.  

 

МОН, РУО, ДГ, 

училища, ЦПЛР 

Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

за целите на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОКБ

ДП. 
 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.2.3. Организиране и провеждане на 

национално работно съвещание  

Консенсус и обединени 

усилия за ефективно 

изпълнение на 

политиката по БДП, 

съобразно 

спецификата на 

МОН, РУО Проведена работна среща 

Срок:  

Ежегодно  

До 15.09. 

 

Информация за 

изпълнение на 

мерките на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОКБ

ДП. 



отделните регионални 

управления на 

образованието. 

1.3 Цел:  

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.3.1 Разработване на проект на 

подзаконова нормативна уредба по 

прилагането на Закона за 

движение по пътищата във връзка 

с транспониране на приложимото 

европейско законодателство. 

Прието национално 

законодателство в 

областта на БДП за 

хармонизиране на 

националната 

нормативна уредба с 

европейската.  

МОН 

 

Актуализирани нормативни 

документи. 

Срок: 2021 г. 

 

 

Документация от 

работа на работни 

групи. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

1.3.2 Разработване на проекти на други 

нормативни актове в областта на 

БДП.  

Оптимизиране на 

обществените 

отношения в областта 

на БДП. 

МОН 

 

Предложени и/извършени 

вътрешнонормативни 

промени  

Срок: постоянен.  

 

Документация от 

работа на 

работни групи. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 



1.4 Цел:  

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

бизнеса, научните и академичните среди  

1.4.1  Интегриране на научната и 

академичната експертиза по БДП 

при формиране на държавната 

политика в областта чрез 

дейността на Съвета на научната 

и академичната общност към 

Председателя на ДАБДП, в т.ч.: 

- провеждане на заседания 

на Съвета; 

- дейност на работни групи 

в рамките на Съвета; 

- обмен на информация; 

- провеждане на научно-

практически конференции 

и кръгли маси по 

проблемите на БДП; 

- стимулиране изграждането 

на мрежа от районни 

Центрове за научни 

изследвания, консултации 

и експертиза в областта на 

БДП; 

- изграждане/възстановява-

не на Центрове за научни 

изследвания, консултации 

и експертиза към 

държавните 

администрации, 

ангажирани с дейност по 

БДП; 

- организиране на конкурси 

в областта на БДП, 

подобно на млад 

Обезпечаване на 

научния подход при 

решаване 

предизвикателствата 

в областта на БДП. 

Интегриране на 

специализираните 

ресурси на 

гражданския, 

корпоративния, 

научния и 

академичния сектор 

за провеждане на 

експертни 

изследвания и 

анализи. 

ДАБДП, 

научни 

институти 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнена организация на 

заседанията – логистика, 

събиране и обобщаване на 

докладваната на заседанията 

информация, 

разпространение на 

материали от заседанието. 

Проведени мин. 4 заседания 

годишно. 

Координация на 

съвместните действия за 

изпълнение на решенията 

от заседанията. 

Контрол на изпълнението на 

решенията от заседанията. 

Подготовка на годишен 

доклад за работата на 

Съвета.  

Проведени съвместни 

инициативи. 

Представена информация от 

членовете на Съвета.  

Взети и изпълнени решения 

на заседанията.  

Участие в работни групи. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие/постоянен. 

Годишен доклад 

за работата на 

Съвета. 

Протоколи и 

материали от 

работата на 

Съвета. 

Документация, 

свързана с работа 

на работни групи. 

Кореспонденция.  

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



изследовател с 

постижения в БДП, учен с 

постижения в областта на 

БДП, селище с високи 

постижения в областта на 

осигуряване на БДП, 

институция с високи 

постижения в областта на 

БДП и др.; 

- разпространение на 

научни разработки в 

областта на БДП. 

1.4.2 Организиране и провеждане на 

обществени консултации по важни 

теми в областта на БДП.  

Установяване и 

отчитане на 

становищата на 

заинтересованите 

страни в гражданското 

общество.  

МОН Проведени обществени 

консултации. 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция. 

Становища. 

Съгласувателни 

таблици.  

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.  

МОН, РУО, ДГ, 

училища, ЦПЛР  

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

Официални 

страници на РУО,  

ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

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 
 

Да се осигурят учебни програми, 

методически пособия и 

необходимите учебни средства по 

Безопасност на движението по 

пътищата  за съответните класове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се оптимизират условията за 

интегриране на материала по 

Безопасност на движението по 

пътищата  с други учебни 

дисциплини. 

Да се осъществи контакт и 

взаимодействие със 

специализирания кабинет по 

Безопасност на движението в 

СДВР-КАТ. 

Поставяне на темата 

във фокуса на 

обществен дебат  

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата 

и учениците по БДП  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

 

Комисия по БДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите 

 

 

 

Класни 

ръководители 

 

Срок: м. октомври 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок: постоянен 

 

 

 

Срок: м. април 2022 г. 

Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

Официални 

страници на РУО,  

ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

 

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 

 Комисия по БДП Срок: м. октомври 2021 г. 

 

 

 

 

 

Срок: м. март 2022 г. 

Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

Официални 

страници на РУО,  

ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

 



стратегия за безопасност на 

движението по пътищата и 

Секторната стратегия за 

безопасност на движението на 

пътищата (2021-2030) на 

Министерство на образованието и 

науката. 

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 2021г. 

до м. януари 2022г. 

 

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 2022 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 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. 

 



2.1.4.3 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 2022 г.

  

 

 

 

 

 

Срок: м. март 2022 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 2021 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 2021 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 

Фокусиране на 

вниманието на 

децата, учениците, 

водачите на МПС и 

Класни 

ръководители 

Срок:  

01.10. – 31.10.2021 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация 

 



района на училището. Да се 

проведе разговор за  

поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

на всички участници 

в движението върху 

необходимостта от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността в 

есенно-зимните 

условия. 

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 2021г. 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 

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. 

 

 



 

околната среда, и 

оказване на помощ 

в случай на 

опасност. 

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. 

 








