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ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението 

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 пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по 
пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления. 

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика 
по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на 
информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в 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 пътищата.  

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.  
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Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към 
Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

No Наименование на мярката Ефект на мярката 
Отговорник 
по мярката 

Индикатор и срок по 
мярката, докладвани 

на заседания на 
УКБДП и в 

годишния доклад за 
изпълнение на 

политиката по БДП 

Източник на 
информация за 
докладване на 

изпълнението на 
мярката 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

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 учебната 2020-2021 
г. пред ПС  

Годишна отчетност на 
цялостната политика по 
личностното развитие  

Директор 

Годишен доклад  пред 
ПС, отчетност пред 
РУО гр. Стара Загора 
Срок: 15.09.2021 г. 

Председател на 
УКБДП, Преподаващи 
БДП, Класни 
ръководители 

1.1.2 

Изпълнение на НСБДП за периода 
2021 - 2030 г. и всички произтичащи от 
нея документи от МОН, РУО и 
община Казанлък. 

Изпълнение на 
политиката по БДП в 
условията на  обединени 
виждания и усилия на 
заинтересованите страни. 

Директор 

Разработени и 
приложени политики 
за БДП Срок: 
постоянен. 

 

1.1.3 
Годишна актуализация на Плана за 
действие за БДП 2021 г.  

Гъвкавост и адаптивност 
на годишното 
изпълнение на 
политиката по БДП. 

УК по БДП 

Актуализиран План за 
действие за БДП. 

Срок: ежегодно - 

Актуализиран План за 
действие за БДП. 

Информация, 
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постоянен. докладвана на 
заседанията на 
УКПБДП. 

1.1.4 
Разработване на годишен план-
програма за БДП.  

Годишна плановост на 
мерки по БДП   

Директор,  
Председател на 
УКБДП 

Актуализиран План за 
действие за БДП. 
 Срок: ежегодно  
15 септември 2020-2029 
г. 

Годишна план-
програма за БДП, 
представена от 
директора на 
училището. 

1.1.5 

Разработване на годишни план-
програми за обучение по БДП на ниво 
паралелка, в съответствие с  Програми 
за обучение по безопасност на 
движението по пътищата (БДП), 
утвърдени със заповед № РД 09-2684 
от 20.09.2018 г. на министъра на 
образованието и науката. 
  

Годишна плановост на 
мерки по БДП на ниво 
паралелка. 

Учители по 
БДП. 

Годишни план-
програми за БДП на 
паралелка. 

Срок: ежегодно 

01 октомври 

Проведени по 
утвърден график на 
задължителните часове 
по БДП. 

Годишна план-
програма за БДП, 
представена от 
преподаващи БДП. 

1.1.6 
Изпълнение на годишни мерки за 
БДП на ниво училище. 

Годишно изпълнение на 
мерки по БДП на ниво 
училище. 

Председател на 
УКБДП 

Изпълнени годишни 
мерки за БДП на ниво 
училище 

Срок: постоянен. 

Доклади на 
председателя на 
УКБДП на заседания 
на УКБДП. 

Годишни доклади за 
БДП на училището, 
представени на РУО 
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1.1.7 
Докладване на изпълнени мерки по 
БДП на заседанията на УКПБДП. 

Регулярна отчетност на 
политиката по БДП. 

МОН, РУО 

Обобщена докладвана 
информация с 
изпълнени мерки по 
БДП. 

Срок: регулярно, на 
тримесечие. 

Представена 
информация от ОУ 
към РУО  за изпълнени 
мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 
тримесечие. 

Обобщена 
информация за 
заседанията на 
УКПБДП.  

Представена 
информация преди 
заседанията на 
УКПБДП.  

1.1.8 

Докладване на годишното изпълнение 
на училищната политика по БДП 
пред ПС и РУО. 

Годишна отчетност на 
училищната политика по 
БДП - състояние на БДП, 
изпълнение на 
поставените 
стратегически цели, и 
приоритети от 
програмата на 
училището, свързани с 
БДП. 

Директор 
Края на учебната 
година 

Доклад за годишното 
изпълнение на 
училищната 
политика по БДП.  
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1.1.9 

Наблюдение и оценка на 
изпълнението на мерките по БДП.  
Осъществяване на контрол върху 
учебния процес по БДП и 
провеждането на планираните 
мероприятия. 

Предприемане на 
корективни действия за 
подобряване изпълнението 
на политиката. 

Директор 

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. 
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1.1.10 

Наблюдение и оценка на 
изпълнението на мерките по БДП за 
взаимодействие по обмен на 
информация, анализиране на 
пътнотранспортните произшествия с 
участие на деца.  

Осигуряване на 
информация за 
пътнотранспортни 
произшествия с деца и  
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. 

ОУ, РУО, 
МОН, сектор 
„Пътна 
полиция“, 
община 

Изготвени обобщени 
справки за общия 
брой на децата в 
подготвителна група 
и учениците, 
разпределени според 
етапите за 
придобиване на 
основно образование, 
и по класове и 
справки за ПТП с 
участието на деца по 
вид и показатели. 

Срок: регулярно на 
шестмесечие и 
годината. 

Информация 
докладвана между 
ОУ,  РУО и МОН 

1.1.11 
Планиране и финансово осигуряване 
на мерки по БДП в рамките на 
бюджета на училището 

Планово и финансово 
обезпечаване на мерките 
на училищно ниво   

Директор, 
главен 
счетоводител 

Предвиждане на 
финансиране на 
мерките по БДП  

Срок: постоянен. 

Бюджетен разчет 

Годишен доклад за 
изпълнение на 
мерките по БДП.  

1.2 
Цел:  
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 
аспекти от БДП 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Свети Паисий Хилендарски“ 

6141, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл.Стара Загора 

е-mail: ouhdimit@abv.bg Tel.0878799243 

 

7 
 

1.2.1 

Координация на действията на 
класните ръководители за вземане на 
съвместни решения и прилагане на 
общи практики в областта на БДП. 
Провеждане на “Минутка” – в края на 
учебните часове – занимание, 
напомнящо на учениците от І -VІІ 
клас изискванията за безопасност на 
движението и задълженията им за 
безопасно поведение на улицата. 

Консенсус и обединени 
усилия за ефективно 
изпълнение на 
училищната политиката 
по БДП 

Председатели 
на МО и 
УКБДП 

Съвместни 
консенсусни 
решения. 
Срок: постоянен. 

Документи, свързани с 
дейността на ОУ. 
Документи, свързани с 
дейността на работни 
групи. 
Провеждането ú се 
отразява в дневника на 
класа. 
Кореспонденция 
между ОУ, РУО и 
Община. 

1.2.2 

Изпълнение на методически указания 
на РУО гр. Стара Загора, ДАБДП в 
изпълнение на НСБДП и 
произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на 
планирането, 
изпълнението, оценката и 
отчитането на 
училищната политика по 
БДП.  

Директор  

Изпълнени 
методически 
указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 
изпълнени мерки по 
БДП за целите на 
заседания на УКБДП. 

Кореспонденция 
между институциите 

1.2.3 

Организиране и провеждане на 
общоучилищна родителска среща  

Консенсус и обединени 
усилия за ефективно 
изпълнение на 
училищната политика по 
БДП. 

Директор , 
Обществен 
съвет 

Проведена среща 

Срок:  

Ежегодно до 15.09. 

Информация за 
изпълнение на мерките 
на заседания на 
УКБДП. 

1.3 Цел:  
Усъвършенстване на училищната нормативна уредба в областта на БДП 
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1.3.1 

Разработване на проект на училищни 
документи във връзка с подзаконова 
нормативна уредба на МОН по 
прилагането на Закона за движение 
по пътищата. 

Приети училищни 
документи в синхрон с 
национално 
законодателство в 
областта на БДП.  

Директор 

 

Актуализирани 
нормативни 
документи. 

Срок: 2021 г. 

Документация от работа 
на работни групи. 

Докладвана от 
отговорните 
длъжностни лица 
информация – 
регулярно за заседания 
на УКПБДП и годишно 
в годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП. 

1.3.2 Разработване на проекти на други 
училищни документи в областта на 
БДП.  

Оптимизиране на 
обществените отношения 
в областта на БДП. 

Директор 

Председател на 
УКБДП. 

Предложени 
и/извършени 
вътрешнонормативни 
промени  

Срок: постоянен.  

Документация от 
работа на работни 
групи. 

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  

Формиране на училищната 
политика по БДП чрез дейността на 
Обществения съвет, в т.ч.: 

- провеждане на заседания на 
Съвета; 

- участие на представител на 
ОбС в работни групи 

Обезпечаване на 
съвместния подход при 
решаване 
предизвикателствата в 
областта на БДП. 

Председател на 
Обществения 
съвет. 

Изпълнена 
организация на 
заседанията – 
логистика, събиране и 
обобщаване на 
докладваната на 
заседанията 

Годишен доклад за 
работата на Съвета. 

Протоколи и 
материали от работата 
на Съвета. 

Документация, 
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- обмен на информация; 

- провеждане на кръгла маса по 
проблемите на БДП; 

- организиране на конкурси в 
областта на БДП. 

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. 

Проведени съвместни 
инициативи. 

Взети и изпълнени 
решения на 
заседанията.  

Участие в работни 
групи. 

Срок: регулярно, на 
тримесечие/постоянен. 

свързана с работа на 
работни групи. 

Кореспонденция.  

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно за заседания 
на УКБДП и годишно в 
годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП. 

1.4.2 
Организиране и провеждане на 
консултации с родители по важни 

Установяване и отчитане 
на становищата на 

УКБДП Проведени Кореспонденция. 
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теми в областта на БДП:  
Определяне на най-безопасния 
маршрут от дома до училището и 
обратно за учениците от І и ІІ клас. 
Осигуряване на учебния процес с 
учебни тетрадки и помагала по БДП 

заинтересованите страни 
в училищната общност.  

консултации. 

Срок: постоянен. 

Становища 

Декларации от родители 

Осигурени учебни 
тетрадки 

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 стратегия по 
БДП.  
Оформяне на училищен кът във 
връзка с  пътната безопасност на 
учащите 

Провеждане на 
целенасочена 
комуникационна и 
медийна политика. 
Излъчване на ясни и в 
общественото 
пространство.  

Председател 
на УКБДП 

Активна медийна 
политика. 
Срок: постоянен. 

Официална интернет 
страница на 
училището 

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 училището в 
единна концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 
документация по  БДП 

- заделяне на финансови, технически 
и човешки ресурси за обезпечаване на 
обучението по БДП; 

Подобрено управление 
на дейностите за 
възпитание и обучение 
на децата и учениците по 
БДП  
Подготвени деца и 
ученици в областта на 
БДП. 

Директор, 
класни 
ръководители 
 
 
 
 
 

Изпълнени мерки за 
подобряване 
обучението на деца 
и ученици по БДП.  
Срок: постоянен. 
 
При подготовката на 
учебните занятия и за 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за заседания 
на ПС и годишно в 
годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП на 
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- Кадрово обезпечаване и планиране 
разпределението на часовете по БДП 
за следващата учебна година по 
учители, професионална 
квалификация по БДП и по класове 

- интегриране на темите по БДП в 
темите от учебното съдържание по 
общообразователните учебни 
предмети. 

- практическа насоченост на уроците 

- използване на учебни материали и 
подходи, адаптирани както към 
възрастта и зрелостта на обучаваните, 
така и към духа на времето; 

- подпомагане на учителите в 
прилагането на националната 
политика по обучение в областта на 
БДП; 

- осигуряване на механизъм за 
обратна връзка и оценка на 
ефективността от обучението по БДП. 

- Провеждане на инструктаж по 
правилата за безопасно движение по 
пътищата на учениците (периодичен: 
в началото на учебната година, преди 
всяка ваканция; извънреден: в случай 
при настъпили ПТП и при други 
извънредни обстоятелства)   

Занятията по БДП за 
учениците от І до VІІ 
клас се провеждат в ЧК 
от учители преминали 
квалификационен курс 
по методика на 
преподаването на БДП в 
съответен брой часове, 
регламентирани в 
приложение № 5 към чл. 
11, ал. 3 на Наредба № 13 
за ГЗЕИО (ДВ, бр. 80 от 
2016 г.). 
Занятията по БДП за деца 
в ПГ се провеждат в 
основните педагогически 
ситуации по 
образователно 
направление „Околен 
свят“ или по ОН 
„Конструиране и 
технологии“ 
 
Включване на обучение и 
опит на практика - както 
в защитена среда, така и 
в реални условия, 
адаптирани към ролята, 

 
 
 
За 
провеждането 
на часове по 
БДП 
учителите 
разработват 
ГТР и в срок 
до 30.09. го 
представят на 
директора. 
 
учителя в ПГ 
ежегодно 
разработва 
график, 
който 
представя на 
директора до 
15.09.  

реализиране на 
настоящия план се 
използва: 
специализирана 
литература, 
тематични 
предавания по 
средства за масова 
информация, 
инструктивни 
материали от печата 
и Интернет, учебно-
методически 
помагала и други. 
 
Осигурени учебни 
програми, 
методическите 
ръководства и насоки 
за учителите 
 
Осигурени 
необходими учебни 
средства /тестови 
карти за определяне 
индивидуалните 
резултати от 
обучението, учебни 

директора.  
 
 
 
 
 
годишно тематично 
планиране на учебното 
съдържание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултатите от 
тестовата проверка 
служат за определяне 
качеството на обучение 
по БДП в съответния 
клас. Вторият 
екземпляр на картата 
за тестова проверка и 
оценка се съхранява в 
училището до момента, 
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която имат в системата за 
движение. 
Извършване на срочна 
тестова проверка и 
оценка на всеки ученик. 

тетрадки по БДП и 
други 

в който ученикът учи в 
него 

2.1.2 

Повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти във 
връзка с обучението по БДП.  

Включване на учителите в семинари и 

инициативи, свързани с обучението на 

учениците по БДП и поведението им 

на пътя, особености на учебния 

процес по БДП от І до VІІ клас. 

Подготвени 
педагогически 
специалисти в областта 
на БДП. Директора 

Изпълнени мерки за 
подобряване 
квалификацията на 
учителите по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от МО 
информация – 
регулярно за  
заседания на УКПБДП 
и годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП. 

2.1.3 

Организиране и провеждане на 
извънкласни инициативи по БДП за 
деца и ученици в училището. 

Провеждане на инициативи на тема: 
„Уверен пешеходец ли съм?” с 
участието на служители на КАТ за 
пътна безопасност с учениците от І-
VІІ клас 

Подкрепа за творческите 
изяви на децата по темата 
за БДП. 

Учители, 
класни 
ръководители 

Изпълнени 
извънкласни 
инициативи по БДП 
за деца и ученици. 
Срок: постоянен. 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за заседания 
на ПС и годишно в 
годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП на 
директора. 

2.1.4 

Участие в училищни състезания по 
БДП, национални, регионални и 
общински извънкласни инициативи 
за деца и ученици, свързани с 
културата на движение по пътищата. 
Състезание на тема: „ Пътни знаци и 

Подпомага възпитаването 
и обучението на 
учениците в култура на 
поведение на пътя, 
свързана със спазването 
на общовалидните 

Директор, 
учители, 
класни 
ръководители 

Изпълнени 
инициативи по БДП 
за деца и ученици. 
Срок: постоянен. 
 
 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за  
заседания на ПС и 
годишно в годишния 
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правила” в две възрастови групи  

( І - ІV клас и V - VII клас) 
Състезание на тема: „Познавам 
правилата за движение” в две 
възрастови групи ( І - ІV клас и V - VII 
клас) 
„ Ден за безопасно движение на 

велосипедисти“- Организиране и 
провеждане на велопоход по 
маршрут:Хаджидимитрово-Казанлък 

( V - VII клас) 

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. 
Установяване на знания и 
умения за повреди и 
управление на велосипед. 

 
Срок: Април – юни 
2021 г. 

доклад за изпълнение 
на политиката по БДП 
на директора. 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Свети Паисий Хилендарски“ 

6141, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл.Стара Загора 

е-mail: ouhdimit@abv.bg Tel.0878799243 

 

14 
 

2.1.5 

Ограничаване на рисковете от ПТП при 
осъществяване на организиран превоз 
на деца, свързан с учебна и/или 
извънучебна дейност.  
Запознаване на всеки ученик с 
правилата за безопасен превоз и 
движение по пътищата. 

Осигуряване на безопасен 
транспорт за учениците в 
при организирани 
пътувания.   
Усъвършенстване на 
контрола за безопасен 
превоз на деца и ученици в 
пътните превозни средства. 

Директор,  
УКБДП  

Изпълнени мерки за 
ограничаване на 
рисковете от ПТП 
при осъществяване 
на организиран 
превоз на деца.  
Срок: постоянен. 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за  
заседания на ПС и 
годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП 
на директора  

2.1.6 

Провеждане на кампании, насочени 
към деца и ученици.  
Провеждане на кампания „Пътят на 
първокласника“. 

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. 

Директор, 
учители, 
класни 
ръководители 

Изпълнени 
кампанийни 
инициативи в 
областта на БДП, 
насочени към деца и 
ученици.   
Срок:  Срок: 
15.09 – 30.09.2021 г. 
постоянен. 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за заседания 
на ПС и годишно в 
годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП на 
директора. 

2.1.7 
Провеждане на кампании за 
безопасна градска мобилност, 

Подготвени деца и УКБДП Изпълнени Докладвана от 
отговорните лица 
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насочени към деца и ученици: 
 „Да запазим децата на пътя”  

ученици в областта на 
БДП 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с 
безопасността на 
движението по 
пътищата 

кампанийни 
инициативи в 
областта на БДП, 
насочени към деца и 
ученици  

Срок: постоянен. 

Срок: 

Февруари 2021 г. 

информация – 
регулярно за заседания 
на УКБДП и годишно в 
годишен доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП. 

2.1.8 

Активизиране на дейността на 
УКБДП в развитието на средата за 
обучение по БДП и прилежащата 
пътна инфраструктура и 
организация на движението в 
непосредствена близост до 
училището. 
Запознаване на учениците с пътно 
— транспортната обстановка в 
района на училището.  
Оглед на района на училището и 
изготвяне на предложение до 
специализираните органи за 
обезопасяване на улиците, 
ограждащи училищния двор (при 
необходимост).   

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 . 

Директор,  
УК за БДП 
класни 
ръководители   

Дейност на  УК за 
БДП 
Срок:  началото на 
учебната година 
постоянен. 
 
 
 

Срок:  м. май 2021 

год. при 

констатирана 

необходимост 

Отчети за дейността на  
УК за БДП 

2.2 Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани пътници, притежаващи отговорно поведение за безопасно пътуване в 
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пътни превозни средства 

2.2.1 

Изпълнение на цялостна концепция 
за реда, изискванията, 
организацията, условията и 
поведение при пътуване в ППС. 

Подготвени пътници за 
безопасно пътуване в 
пътни превозни средства. 

 

Учители по 
БДП 

Разработени 
документи и 
изпълнени мерки. 

Срок: 2021 за 
разработване; 
постоянен за 
изпълнение. 

Концепция за 
обучение, подготвена в 
резултат от дейността 
на работната група 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно за  
заседания на УКПБДП 
и годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП. 

2.2.2 

Организиране и провеждане на 
превантивни кампании за родители 
за опазване живота и здравето на  
участниците в движението с акцент 
върху превишената / 
несъобразената скорост, 
шофирането след употреба на 
алкохол, наркотични вещества и 
техните аналози, ползването на 
предпазни средства и др.  
Организиране на кръгла маса с 
активното участие на ученици на 
тема „Пресичам правилно и 
пътувам безопасно с моето 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 
движението по 
пътищата Директор,  

УК за БДП  

Организирани и 
проведени кампании  

Подготвени 
материали за 
провеждане на 
кампаниите. 

Срок: постоянен. 
 
 
 
Срок: м. Ноември 
2021 г. 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно за  
заседания на УКПБДП 
и годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП.  
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семейство ” 
2.3 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 

Разработване и изпълнение на 
тематични програми за 
информираност на отделните целеви 
групи от училищната общност.  

Излъчване на ясни и 
единни послания в 
общественото 
пространство. Директор,  

УК за БДП  

Организирани и 
проведени 
инициативи. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно за  
заседания на УКПБДП 
и годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП.  

2.3.2 
Отбелязване на 29 юни – Деня на 
безопасността на движението по 
пътищата. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Директор, 
учители, 
класни 
ръководители   

Организирано и 
проведено 
мероприятие. 
Срок: ежегодно, 29 
юни. 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за  
заседания на ПС и 
годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП 
на директора. 

2.3.3  

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 
пътнотранспортни произшествия и др. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Директор, 
учители, 
класни 
ръководители   

Организирани и 
проведени 
мероприятия. 
Срок: ежегодно. 

Докладвана от 
учителите 
информация – 
регулярно за  
заседания на ПС и 
годишно в годишния 
доклад за изпълнение 
на политиката по БДП 
на директора. 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Свети Паисий Хилендарски“ 

6141, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл.Стара Загора 

е-mail: ouhdimit@abv.bg Tel.0878799243 
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2.4 Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 

Прилагане на комплекс от мерки по 
БДП спрямо работещите училището. 

Провеждане на инструктаж по 
правилата за безопасно движение по 
пътищата на педагогически 
специалисти, работници и служители 
(начален, периодичен и/или 
извънреден) 

Предпазване на  
работещите в училището 
от ПТП при служебното им 
взаимодействие с пътната 
система.  

Директор,  
УК за БДП  

Функциониращи 
системи от мерки по 
БДП в училището. 

Срок: постоянен. 

в съответствие с 
Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009 г. за 
условията и реда за 
провеждането на 
периодично обучение 
и инструктаж  

Системи от мерки по 
БДП в съответствие с 
разработена от ДАБДП 
стандартизирана 
методология за 
предпазване на 
работещите в 
бюджетните 
организации от ПТП 
при служебното им 
взаимодействие с 
пътната система. 


