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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията по безопасност на движението по пътищата е избрана на Педагогически съвет. 

2.  Обучението по БДП е задължително и се осъществява съгласно държавните образователни изисквания за възпитание и обучение по 

безопасност на движението по пътищата и учебни помагала, избрани с решение на Педагогически съвет.  

3. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение д се организира и провежда в съответствие със:  

 Закон за движение по пътищата;  

 Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата 

(БДП) в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърдена със Заповед №РД09-1289/ 31.08.2016 г.;  

 Национална стратегия за безопасност на движениетопо пътищата  (НСБДП) в Република България за периода 2021-2030 г., както и План 

за действие 2021-2023 г. с приложения към него; 

 Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със Заповед №РД09-528/ 02.03.2021 г. на 

министъра на образованието и науката; 

 рамковите изисквания на Наредба №13/ 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

 учебни програми утвърдени със Заповед №РД09-2684/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката;  

 Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище; 

4. В края на учебната година се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на 

Гражданска защита, Противопожарна охрана, Български червен кръст, Районно полицейско управление и квалифицирани членове на 

училищното настоятелство. 

2. Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и Списък-образец №1; 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители и учители по БДП. 

4. Класните ръководители и учителите по БДП изготвят свои годишни планове за работата си по БДП, които се утвърждават от директора 

на училището  
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5. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, тематични 

предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и местния печат, учебнометодически пособия и помагала и др. 

ІІІ. ЦЕЛИ  

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

пътищата.  

2. Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП. Формиране у учениците и служителите от ПГСАГ „Кольо Фичето“ на 

съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.  

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

на ППС.  

4. Инициране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на 

предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на ученици. 

5. Във връзка с мисията на училището, да формираме щастливо творящи, здрави физически, психически и емоционално устойчиви ученици. 

6. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП. 

ІV. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от знания, умения и навици у учениците и служителите необходими за успешната адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с превозните 

средства и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на пътя и начините за тяхното 

предотвратяване. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка по отношение преподавателска компетентност и ангажираност с въпросите на 

безопасността и неумението правилно да се контролира собственото поведение в екстремни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата. 
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6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 

активната подкрепа на родители и учители.  

7. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на предложения до кметството(комисията по 

организация и безопасност на движението) за подобряване организацията на движението в района на училището и обезопасяването му. 

8. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-

образователния процес, въвеждане на иновативните образователни технологии и методи, обогатяванена учебното съдържание. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорн

ик 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 

1.1.4. Разработване на годишен план-

програмаза БДП на училищно ниво. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

училище 

УКБДП 

 

Годишни план-програми за БДП 

на училищно ниво. 

 

Срок:ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището. 

1.1.8. Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП 

Годишна отчтност на 

държавната политика по 

БДП - състояние на БДП, 

УКБДП 

 

ПГСАГ  

Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП. 

Доклад на УКБДП 

за годишното 

изпълнение на 
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изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП. 

 

Срок: до 15 юли 2022г./при 

поискване от РУО 

УКБДП 

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 

УКБДП, 

гл. 

счетоводит

ел, 

директор 

ПГСАГ 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на ПГСАГ. 

 

Срок: постоянен. 

Бюджетен 

разчет на 

ПГСАГ 

1.2 

Цел: 

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

в областта 

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.  

УКБДП Изпълнени методически 

указания.  

 

Срок:постоянен. 

УКБДП 

Кореспонденция между 

институциите 

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 

УКБДП, 

 

ПГСАГ 

Активна медийна политика. 

 

Срок:постоянен. 

Официална интернет 

страница на ПГСАГ 

„Кольо Фичето” 

www.kolioficheto.com 
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институции в 

общественото 

пространство.  

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 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 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 съдържание 

по общообразователни-те 

учебни предмети и/или по 

предметите за придобиване на 

професионална квалификация, 

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. 

 

УКБДП, 

 

ПГСАГ  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

педагогически 

специалист на които са 

възложени часовете по 

БДП и класни 

ръководители. 
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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; 

- подпомагане на ръководствата 

на училищата и детските 

градини от централните и 

местните власти в прилагането 

на националната политика по 

обучение в областта на БДП; 

- обезпечаване на училищата и 

детските градини с годишни 

образователни планове за 

безопасна градска мобилност с 

участието на експерти от 

общините, ОДМВР, ПБЗН, 

ЦСМП, родители и др. при 

спазване на държавен 

образователен стандарт за 

приобщаващо образование; 
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- 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 първа помощ за 

учениците в горните класове; 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП. 

2.1.3. Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието – конкурс за 

рисунка и презентация. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

учениците по темата 

за БДП 

УКБДП, 

 

ПГСАГ 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за  деца и 

ученици в ПГСАГ 

 

Срок: май-юни 2023г. 

Докладвана от 

педагогически 

специалист, УКБДП. 

2.1.4. Предоставяне на информация на 

учениците от ПГСАГ за 

организиране и провеждане на 

национални състезания по БДП, 

национални, регионални и 

общински извънкласни 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП 

УКБДП Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

 

Срок: постоянен. 

УКБДП 
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инициативи за деца и ученици в 

системата на образованието, 

свързани с културата на движение 

по пътищата. 

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 при 

организирани 

пътувания. 

Директор 

на ПГСАГ 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

ученици. 

 

Срок: при провеждане на 

организирани пътувания. 

Докладвана от 

отговорните 

педагогически 

специалисти 

организиращи 

пътуването. 

2.1.6. Стимулиране на учениците за 

включване в 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. 

Председа

тел на 

УКБДП 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици. 

 

Срок: постоянен. 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

2.1.7. Мотивиране на учениците за 

включване 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 

УКБДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

Ученици 

 

Срок: постоянен. 

УКБДП 

Класни 

ръководители 
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движението по 

пътищата 

2.1.8. Активизиране на дейността на 

училищните комисии 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 

 

 

ПГСАГ 

Дейност на УКБДП 

 

Срок: септември, 

декември, февруари. 

Отчети за 

дейността на 

УКБДП 

ПГСАГ 

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. 

УКБДП 

МО 

Класни 

ръководи

тели 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от 

УКБДП 

МО Класни 

ръководители 

2.3.3. Отбелязване на Европейската Популяризиране УКБДП Организирани и проведени Докладвана от 
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Съкращения: 

РУО: Регионални управления на образованието 

УКБДП: Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата 

ДОККПБДП: Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

 

 

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. 

на политиката за 

БДП. 

МО 

Класни 

ръководи

тели 

мероприятия. 

 

Срок: ежегодно. 

УКБДП 

МО Класни 

ръководители 


