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           УТВЪРЖДАВАМ:  

                  

ДИРЕКТОР: ПП 

ВИХРА ЕРАМЯН 

 

ПЛАН –ПРОГРАМА  

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ  

НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА  

В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ИВАН ВАЗОВ” 

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2021-2030 година 

 

Настоящият документ е утвърден със заповед на директора № РД 10 1888-1299/31.03.2021г. 
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I. Референтни документи: 

 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-230г.; 

 План за действие към националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-

2030г.; 

 Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030г. на Министерството на образованието и 

науката; 

 План за действие за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката 2021г. 

 

II. Концепция: 

Пътнотранспортните произшествия са една от трите водещи причини за смърт на хората между 5 и 45 

години.Пътнотранспортните произшествия съществено засягат качеството на живот на  обществото и са причина за загуби 

на националната икономика, равняващи се на 3% от БВП. 

Пътната безопасност и ПТП зависят от четири решаващи фактори : 1) поведение на участниците в движението;  2) 

ниво на конфликтност на пътната среда и инфраструктура; 3) техническа изправност на превозните средства; 4) състояние и 

ефективност на долекарската и специализираната медицинска помощ. 

Тези фактори определят основните направления в дейностите на училищната комисия по БДП по превенция на 

пътната безопасност. Макар, че проблемите на пътната безопасност са сложни и комплексни, училищната комисия счита, че 

участниците в движението са първото звено от веригата на пътната безопасност и при тях има най-голяма вероятност от 

грешки. Каквито и мерки и политики да се прилагат поведението на участниците  в движението влияе най-много . 

Ето защо участниците  в движението - нашите ученици във възрастовата група 16-18 години са активни пешеходци, 

велосипедисти, мотопедисти, автомобилисти - следва постоянно да се обучават по различни програми, кампании с цел 

развиване на важни социални умения и компетенции . 

 

III. Основни положения в Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Езикова 

гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив 

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 обхваща първата година от действието на 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 
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пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и 

тематични направления. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 

към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна 

с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да 

бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.  

Изпълнението на дейностите по настоящия документ се отчитат ежегодно пред Педагогическия съвет.  

 

 

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 2020-2021 г.  

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по БДП в 

Езикова гимназия 

„Иван Вазов“ за 

2020-2021 г.  

 

Директор, 

председател на 

УКБДП 

 

Годишен доклад за 

изпълнени мерки за БДП. 

 

Срок: 05 юли 2021 г. 

 

 

Класни 

ръководители 

УКБДП - 

информация за 

изпълнение на  

мерките на ниво 

училище. 

1.1.2 Изготвяне на план-програма за 

БДП в изпълнение на НСБДП за 

периода 2021 - 2030 г. и всички 

произтичащи от нея документи от 

Съответствие на 

училищната политики 

с националната 

политика по БДП в 

Директор, УКБДП Разработен училищен план 

в съответствие със закони, 

подзаконови нормативни 

актове, концепции и др. 

Секторни 

стратегии за БДП, 

планове за 

действие, закони, 
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компетентните държавни 

структури на централно, областно 

и общинско ниво. 

единна стратегическа 

рамка. 
Срок: постоянен - ежегодно 

до 10 септември 

подзаконови 

нормативни 

актове. 

1.1.3 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП  

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

Директор, 

председател на 

УКБДП 

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП. 

 

1.1.4 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП.  
Предприемане на 

корективни действия 

за подобряване 

изпълнението на 

политиката. 

 

Директор, 

председател на 

УКБДП  

Анализ, управленски контрол 

и вземане на решения по 

време на изпълнението на 

мерките 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. 

Годишен доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП.  

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението по 

БДП. 

 

1.1.5 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на одобрения бюджет на 

Езикова гимназия „Иван Вазов“ 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво  

Директор, 

главен 

счетоводител, 

председател на 

УКБДП 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП.  

Срок: постоянен. 

Годишен план  

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 Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в изпълнение 

на НСБДП и произтичащите от 

нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и отчитането 

на политиките по БДП.  

 

УКПДП Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Методически 

указания на 

ДАБДП 

1.3 Цел:  
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Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.3.1 Изразяване на становище при 

процедурите за обществено 

обсъждане на проекти на 

нормативни документи в областта 

на БДП. 

Становища УКБДП 

 

Срок: постоянен 

 

 

Проекти на 

нормативни 

документи 

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 Участие в организирани 

обществени консултации по важни 

теми в областта на БДП.  

Изразяване на 

становище като 

заинтересована 

страна.  

Директор, 

УКБДП 

Срок: постоянен. 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 

политика по 

проблемите на БДП. 

Излъчване на ясни и 

послания по темата 

за БДП, 

съответстващи на 

нормативните 

документи.  

Директор, 

УКБДП 

Активна комуникационна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

страница на 

Езикова гимназия 

„Иван Вазов“ – 

град Пловдив 

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 Поставяне на темата УКБДП Изпълнени мерки за Учебни програми 
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учениците по БДП в гимназията в 

съответствие с единната 

концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по 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 училището;  
 

- интегриране на темите по 

БДП в темите от учебното 

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; 
 

 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 

във фокуса на 

обществен дебат  

Управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата 

и учениците по БДП  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

 

подобряване обучението 

на деца и ученици по БДП.  

Срок: постоянен. 

по БДП, 

методически 

указания 
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- 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; 

 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти - 

провеждане на вътрешноучилищна 

квалификация по проблемите на 

БДП 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

 

УКБДП, Комисия 

по 

квалификационна 

дейност 

Подобряване на 

квалификацията на 

учителите.  

Срок: постоянен. 

План за 

квалификационна 

дейност 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП 

за учениците от ЕГ „Иван Вазов“. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

учениците от ЕГ „Иван 

Вазов“. 

Срок: постоянен. 

Отчет на 

ръководителите 

на учениците от 

проведените 

инициативи 

2.1.4 Участие в национални състезания 

по БДП, национални, регионални и 

общински 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. 

 

УКБДП Включване в инициативи 

по БДП на ученици от ЕГ 

„Иван Вазов“ 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад 

на УКБДП 

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП Осигуряване на Директор, Изпълнени мерки за Проведени 
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при осъществяване на организиран 

превоз на ученици, свързан с 

учебна и/или извънучебна дейност в 

Езикова гимназия „Иван Вазов“.  

безопасен транспорт 

за учениците.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

превозни средства. 

ЗДАСД ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

ученици.  

Срок: постоянен. 

инструктажи, 

доклади на 

ръководители на 

групи 

2.1.6 Провеждане на кампании на в 

областта на БДП, насочени към 

учениците.  

Училищната комисия и 

доброволческият екип  на 

учениците  създават листовки, 

разяснителни брошури,анкета и 

други материали в опит да 

привлекат вниманието на 

родители,семейство,училищно 

настоятелство в процеса на 

намаляване на вероятността от 

ПТП с участие на ученици 

 

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

УКБДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

ученици.   

Срок: постоянен. 

Годишен доклад 

на УКБДП 

2.1.7 Участие на Езикова гимназия 

„Иван Вазов“ в кампании на 

ОКБДП за безопасна градска 

мобилност, насочени към 

ученици  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

УКБДП Срок: постоянен. План на УКБДП, 

годишен доклад 

на УКБДП 

2.1.8 Дейности на училищната 

комисия за развитието на 

средата за обучение по БДП и 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

УКБДП 

 

Дейност на училищната 

комисия по БДП 

Срок: постоянен. 

Отчети за 

дейността на 

комисията 
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прилежащата пътна 

инфраструктура и организация 

на движението в непосредствена 

близост до училището.  

- Оценка на прилежащата пътна 

инфраструктура; 

- Участие с проекти по НП за 

развитие на средата за обучение 

по БДП. 

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 . 

 

2.2 Цел: 

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

безопасно управление на пътни превозни средства 

2.2.2 Организиране и провеждане на 

превантивни кампании за опазване 

живота и здравето на водачите на 

ППС с акцент върху 

превишената/несъобразената 

скорост, шофирането след 

употреба на алкохол, наркотични 

вещества и техните аналози, 

ползването на предпазни средства, 

техническата изправност на МПС,  

поведението на участниците в 

движението към уязвимите 

участници в него, при 

преминаване на автомобил със 

специален режим на движение и 

др.  

Подготвени водачи за 

безопасно управление 

на пътни превозни 

средства 

Допълващо и 

надграждащо 

обучение за водачите 

на МПС след 

придобиване на 

правоспособност 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

УКБДП 

 

Организирани и проведени 

кампании  

Срок: постоянен. 

План на УКБДП, 

Годишен доклад 

на УКБДП 

 



10 
 

пътищата 

2.2.3 Изпълнение на специализирани 

мерки за рискови групи водачи 

/нови водачи на МПС/ 

-  Училищната комисия и 

доброволческият екип разработват 

разяснителна кампания и обучение 

на учениците за безопасно 

управление на велосипеди, 

мотопеди, автомобили и планират 

презентации на тема “Безопасни 

превозни средства“ (разглеждат се 

рисковете от използване на 

велосипед и мотопед) и 

„Техническо състояние на 

автомобилния парк и ПТП“ 

Допълващо и 

надграждащо 

обучение за водачите 

на МПС след 

придобиване на 

правоспособност. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

УКБДП 

 

Изпълнени специализирани 

мерки. 

Срок: постоянен. 

План на УКБДП, 

Годишен доклад 

на УКБДП 

 

2.2.4 Актуализация на знанията на 

водачите на ППС, в т.ч. във връзка 

с настъпили промени в 

законодателството; актуализация 

на Наредба № 24 от  

Допълващо и 

надграждащо 

обучение за водачите 

на МПС след 

придобиване на 

правоспособност. 

УКБДП Осъществени мероприятия 

за информиране на 

учениците във връзка  

настъпили промени в 

регламентацията. 

Срок: постоянен. 

План на УКБДП, 

Годишен доклад 

на УКБДП 

 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

План на УКБДП, 

Годишен доклад 

на УКБДП 

 

2.3.2  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 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

План на УКБДП, 

Годишен доклад 

на УКБДП 

политиката по 

БДП. 
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пътнотранспортни произшествия и 

др. 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки 

по БДП спрямо работещите в 

Езикова гимназия „Иван Вазов“. 

 

- Първоначални инструктажи на 

учители и служители във връзка с 

БДП; 

Периодични инструктажи на 

учители и служители във връзка с 

БДП  

 

Предпазване на  

работещите в 

Езикова гимназия 

„Иван Вазов“ от ПТП 

при взаимодействие 

с пътната система 

във връзка с 

изпълнение на 

служебните им 

задължения.  

УКБДП, 

ЗДАСД 

Функциониращи системи 

от мерки по БДП в ЕГ 

„Иван Вазов“. 

Срок: постоянен. 

Инструктажи, 

съобразени с 

разработената 

от ДАБДП 

стандар- 

тизирана 

методология за 
предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от 

ПТП. 

 


