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План -програма 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

I.Концепция: 

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.  

План-програмата на УКБДП при ЕГ„Иван Вазов“ за учебната 2022-2023г. е съобразена 

с базисни положения,произтичащи от 12 цели на СЗО за намаляване на жертвите на 

пътя и пътнотранспортните произшествия в периода 2020-2030г,както и от новата 

европейска стратегическа рамка„Следващи стъпки към Визия 0“. 

Основен фокус на програмата е идеята на подхода „Безопасна среда“.През предходните 

години усилията на комисията бяха насочени в посока превенция на човешкия фактор – 

нашите ученици са активни пешеходци,велосипедисти,мотопедисти,автомобилисти и 

следва постоянно да се обучават по различни програми,кампании с цел развиване на 

важни социални умения и компетенции. 

Едновременно с това , с възприемането на идеи и политики на водещи в безопасността 

на движението страни, постепенно се оформи схващането за важността на пътната 

среда,градската мобилност и обективните условия.Тези идеи се наложиха като основни 

в някои обучителни презентации на комисията от миналите години(„Пловдив – градска 

среда и пътна безопасност“, „Как можем да намалим смъртността на пътя“, „Опасни ли 

са автобусните спирки“) 

II.ЦЕЛИ: 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците 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 вредни фактори в градска среда и 

оказване на помощ в случай на опасност. 

 

III.ЗАДАЧИ: 
 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими 

за успешната адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия 

с опасен характер, предизвикани от различни източници. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността 

и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 



5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Подготовката по БДП произтича от нормативни основания и се провежда съгласно 

утвърдени от министъра на образованието и науката 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)  и учебна документация,като обучение чрез дейности в различни форми.  

При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използват: специализирана литература,тематични предавания по телевизията и радиото, 

материали за онлайн обучение на официалната страница на МОН,в националната 

библиотека на учителя Elearn,дидактически материали на ДАБДП,инструктивни 

материали от централния и местен печат, учебно-методически помагала и други. 

 За изпълнение на конкретните задачи,ще се разчита на съвместна работа с „Пътна 

полиция“,БЧК,Академия„Първа помощ“,СБА,Съюз на преподавателите по авто-мото 

подготовка, неправителствени и доброволчески организации,клубове и 

фондации,заинтересовани от превенция на пътната безопасност  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 



1 2 3 4 5 

Наименование на мярката Ефект на мярката Отговорн

ик 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: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа 

рамка 

Отчитане изпълнението на 

Плана за действие за БДП за 

2021 г.  

Годишна отчетност на 

политика по БДП за 2021 

г.  

 Информация за изпълнение на мерки 

по БДП за 2021 г. на ниво училище 

Срок:10 януари 2022 г 

Информация за 

изпълнение на мерките 

на ниво училище.  

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 

Стойчо 

Кукунов 

Актуализиран План за действие за 

БДП. Срок: за актуализацията - 

ежегодно - 01.09.2022г.. 

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Класните ръководители 

планират в своята годишна 

работа теми с образователен 

материал по БДП. 

Превенция на рисковете 

за здравето и живота на 

учениците при 

взаимодействието им с 

пътната система като 

участници в движението 

Класни 

ръководи

тели 

Налагане и разбиране на европейски 

политики и практики  по 

БДП.Септември,2022г. 

Тематично 

разпределение за Час на 

класа 

Разработването на 

дидактически материали с 

образователен и възпитателен 

характер по БДП  в годишните 

тематични планове на класните 

ръководители отговаря и 

произтича от нормативната 

уредба и изискванията на 

Секторната стратегия за 

безопасност на движението на 

пътищата (2021-2030) на 

Министерство на 

образованието и науката 

отг. Ст.Кукунов и класни 

ръководители 

 

Променяне на нагласите 

относно безопасността 

чрез информираност за 

рисковото 

поведение,личната 

безопасност и опазване 

здравето и живота на 

останалите участници в 

движението.Развиване на 

ориентация на учениците 

за информиран избор на  

вид транспорт 

Стойчо 

Кукунов 

и класни 

ръководи

тели 

Развиване и подобряване на уменията 

за безопасно участие в движението 

чрез обучение и 

опит.Септември,2022г. 

Съдържателна 

корелация на 

дидактическите 

материали с мерките от 

Секторна стратегия  

БДП-2021 

Разглежданият дидактически Развитие на социално Класни Срок - постоянен Учебна документация 



материал с образователен и 

възпитателен характер се 

отразява и проследява в 

учебната документация. 

 

отговорна 

организационна култура 

по БДП 

ръководи

тели 

Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността(16-

22септември 

2022г.),Международният ден за 

безопасност на 

движението(29.06.2023г.),Европ

ейски ден без загинали на 

пътя(EDWARD),Световен ден 

за възпоменание на жертвите от 

ПТП(ноември,2022г) 

 

Повишаване на 

обществената 

чувствителност към 

темата за БДП.Разбиране 

на глобалните цели по 

отношение на ключовите  

рискови фактори за 

пътнотранспортните 

произшествия 

 

УКБДП и 

класни 

ръководи

тели 

Налагане и разбиране на европейски 

политики и практики  по 

БДП.Срок:постоянен през  годината 

 

Училищна инициатива 

Училищната комисия по БДП 

проучва,планира и обезпечава 

дейности по обезопасяване 

района на училището,като: 

1.Съблюдаване и изпълнение на 

заповеди за забрана на достъп 

на превозни средства в двора на 

училището; 

2.Системно наблюдение на 

състоянието на прилежащата 

към училището пътна 

инфраструктура и 

своевременно уведомяване на 

компетентните органи за 

наличие на необезопасени 

участъци и конфликтни точки; 

3.Идентифициране на 

локалните рискови фактори,на 

промените в околната среда и в 

поведението на участниците в 

движението . 

 

Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието на 

институциите по 

реализиране на 

държавната политика по 

БДП 

УКБДП  Развиване на целенасочена 

координация с местните власти за 

подобряване на пътната 

инфраструктура на училището. 

Срок:постоянен през  годината 

 

Протоколи и докладни 

записки 

 Интегриране на  обучението по 

БД с другите учебни предмети. 

 

Учениците разбират по-

добре проявлението на 

рискови фактори като 

среда,човек и др. 

Христина 

Костадин

ова и 

председат

ели на 

МО 

Намаляване на на предпоставките  за 

риск свързани със средата или 

човешка грешка. 

Срок : през годината 

Набор от 

интердисциплинарни 

дидактически материали 

и ресурси 

 Запознаване на  учениците с 

пътно-транспортната 

Осигуряване на 

комплексна и актуална 

Стойчо 

Кукунов 

Анализиране на пътнотранспортни 

произшествия с участие на деца. 

Статистическа 

информация за пътно 



обстановка в района на 

училището и област Пловдив 

 

информация за 

пътнотранспортни 

произшествия с деца 

Срок : октомври,2022г. 

 

транспортни 

произшествия на МВР 

Училищната комисия 

проучва,планира и организира 

създаване на доброволчески 

екипи от ученици ,които да 

бъдат нейна дублираща 

структура с нарастваща 

автономност по превантивна 

работа с ученици,които са 

пешеходци,велосипедисти,мото

педисти,автомобилисти,както и 

при връзките с родителите и 

извънучилищните партньори. 

 

Повишена 

чувствителност по 

проблемите на 

БДП.Стимулиране на 

доброволчеството 

Стойчо 

Кукунов 

и 

Ученичес

ки 

парламен

т. 

Активно и мотивирано участие на 

ученици в дейността на УКБДП. 

Срок:ноември,2022г.  

Индивидуални и екипни 

приноси на ученици в 

училищната дейност по 

въпросите за пътната 

безопасност. 

„Посланията на есенния 

лист“.Кампания по БДП за 

спазване на правилата на 

движение от 

деца,ученици,водачи на МПС и 

засилване на бдителността през 

есенно-зимните условия. 

 

Провеждане на кампания 

за безопасна градска 

мобилност.Стимулиране 

на творческата себеизява 

на учениците. 

Христина 

Костадин

ова и 

Виктория 

Лахчиева 

Свързване на 

природа,човек,общество,култура в 

контекста на проблемите на пътната 

безопасност. 

Срок:ноември,2022г.  

Училищна кампания- 

конкурс за най- 

интересен флаер 

Инструктаж за безопасно 

движение по пътищата през 

есенно-зимния сезон 

 

 

Засилване на 

бдителността на 

движение през есенно-

зимните условия. 

 

Стойчо 

Кукунов 

Разбиране на спецификите на 

безопасно движение през есенно-

зимния сезон 

Срок:ноември,2022г.  

 

Инструктаж за 

безопасно движение 

през есенно-зимния 

сезон 

Проучване на възможностите за 

съвместна дейност и участие на 

ученици в национални 

кампании и конкурси в борбата 

за ограничаване на проблемите 

на пътя. 

 

Подкрепа на творческите 

изяви на учениците по 

темата за БДП. 

 

Стойчо 

Кукунов 

Участие на ученици в национални 

кампании и конкурси. 

Срок:ноември,2022г.  

Участие на ученици в 

национални кампании и 

конкурси. 

Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по 

БДП – състезания,форуми по 

темата на БДП 

 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори 

свързани с безопасността 

на движение по 

пътищата.Свързване на 

теорията с 

практиката.Усвоянане и 

придобиване на 

Стойчо 

Кукунов 

Мотивирано участие на ученици в 

организирани и проведени  

мероприятия - състезания,форуми и 

др. 

Срок: месеците април,май,юни, 2023г. 

 

Протоколи,документаци

я свързана с 

междуинституционално 

партньорство,медийни 

материали. 



допълнителни знания и 

умения за разпознаване и 

оценка на опасни 

ситуации и оказване на 

помощ 

Училищната комисия и 

доброволческият екип 

разработват разяснителна 

кампания и обучение на 

учениците за безопасно 

управление на 

велосипеди,елекрически 

тротинетки,мотопеди,автомоби

ли и планират презентации на 

тема“Безопасни превозни 

средства“ 

През последните години 

броят на велосипедистите 

и мотопедистите 

постоянно нараства.В 

големия град тези 

превозни средства са 

добро решение с оглед на 

увеличаващия се 

трафик,ограничения брой 

места за паркиране и 

високите разходи на 

автомобилите. 

Практическо занятие на 

принципа“връстници учат 

връстници“по оказване на 

долекарска помощ,заедно 

с младежката секция на 

БЧК 

 

 

УКБДП Разширяване на нагласите за 

използване на алтернативен 

транспорт.Разбиране и оценяване на 

рисковете и травматичността свързани 

с използване на 

велосипед,мотопед,електрическа 

тротинетка. 

Срок: месеците март,април,май ,2023г. 

 

Протоколи,презентации,

медийни материали. 

Организиране и провеждане на 

превантивна кампания с 

участие на експерти за опазване 

живота и здравето на млади 

водачи на МПС и абитуриенти 

с акцент върху превишената 

скорост,употребата на 

алкохол,наркотични вещества и 

техни аналози. 

 

Формиране на умения за 

безопасно поведение и 

култура на пътя 

Стойчо 

Кукунов 

Проведени срещи на гостуващи в 

училище експерти от Пътна 

полиция,БЧК,СБА с целевата група на 

абитуриентите и младите водачи на 

МПС. 

Срок: април, 2023г. 

 

 

Протоколи,инструктажи

,медийни материали. 

В края на учебната година 

училищната комисия по БДП 

информира Педагогическия 

съвет за резултатите от 

дейностите си и предлага 

препоръки до институциите за 

подобряване на прилежащата 

пътна инфраструктура и 

общите условия за движение по 

пътищата. 

 

Годишна отчетност и 

докладване на 

изпълнените мерки 

Стойчо 

Кукунов 

Оценка на изпълнението на мерките 

по БДП. 

Определяне на корективни действия. 

Срок: юли, 2023г. 

 

Годишен доклад на 

УКБДП. 

 



 


