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Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на 

движението по пътищата на Министерството на образованието и науката 

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.  



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател:  Светлин Гочев 

Членове: Теодора Делчева 

Димитър Василев 

2. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни стандарти. 

3. Училищната комисия информира учителите за възможността да участват в семинари и обучения 

по БДП. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Обучението по БДП в училище се организира от директора със съдействието и участието на 

длъжностни лица от МВР, Противопожарна охрана и бърза медицинска помощ. 

2. Подготовката по БДП в часовете се осъществява от учители, определени със заповед на 

директора. Задължителните часове по БДП са заложени в годишната преподавателска заетост 

на учителите от VIII-XII клас. 

3. При подготовката и провеждането на учебните занимания по БДП се използва специализирана 

литература и методически помагала. 

III. ЦЕЛИ: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия персонал и непедагогическия 

персонал в училището. 

2. Формиране у учениците на: 

- съзнателно и отговорно отношение към въпросите, свързани с безопасност на движението 

по пътищата. 

- основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации 

- трайни навици за безопасно движение по пътя и оказване на помощ в случай на нужда 

ІV. ЗАДАЧИ: 

1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на пътя, 

мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумениетио правилно да 

се определя собственото поведение в екстемни ситуации. 

3. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на часовете по БДП. 

4. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване 

на материалната, учебна и игрова база за обучение и възпитание по БДП. 

5. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на 

предложения към община Казанлък за подобряване организацията на движението в района на 

училището и обезопасяването му. 

6. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на учебно-възпитателния процес, 

7. въвеждане на иновативни образователни технологии и методи, обогатяване на учебното 

съдържание. 



V. ДЕЙНОСТИ: 

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и да изготви предложения 

за обезопасяване района на училището. 

Срок: септември 2021 г 

2. Училищната комисия да обсъди програмите и възможностите за ефективно провеждане на 

занятията по БДП. 

Срок: септември 2021 г. 

3. В началото на учебната година класните ръководители да запознаят учениците с 

пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

Срок: септември 2021 г. 

4. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците и методически ръководства и 

насоки за учителите. 

Срок: септември 2021 г. 

5. Планиране на квалификационната дейност на учителите по БДП. 

Срок: октомври 2021 г. 

6. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: октомври 2021 г 

7. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

Срок: ноември 2021 г. 

8. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните 

произшествия. 

Срок: ноември 2021 г. 

9. В сайта на училището да намерят място теми, посветени на БДП и отбелязания световен ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. 

Срок: ноември 2021 г. 

10. Месечно редовно заседание на комисията по БДП. 

Срок: ноември 2021 г 

11. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и рисковете от 

студеното време. 

Срок: декември 2021 г. 

Отг. : класните ръководители и учителят по БДП 

12. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: декември 2021 г. 

13. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици 

от VIII-XII клас. 

Срок: януари 2022 г. 

Отг.: класните ръководители и учителят по БДП 

14. Оформяне на кът по БДП на тема „Безопасното движение на пътя – право и задължение на 

всеки” 

Срок: януари 2022 г. 

Отг. Комисията по БДП 



15. Информиране на родителите на родителски срещи за конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им на пътя. 

Срок: февруари 2022 г. 

Отг. класните ръководители  

16. Доклад на училищната комисия за безопасност на движение по пътищата пред педагогическия 

съвет за ефективността на обучението по БДП през първия учебен срок 

Срок: февруари 2022 г. 

Отг.: председателят на комисията по БДП 

17. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и безопасни игри на 

улицата. 

Срок: март 2022 г. 

18. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: април 2022 г. 

19. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра 

видимост на детето като участник в движението, употребата на предпазни колани от децата 

пътници, предпазни каски и други защитни средства за децата велосипедисти, мотопедисти, 

скейбордисти и ролеристи. 

Срок: май 2022 г. 

Отг.: класните ръководители и учителят по БДП 

20. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на учениците  VIII-XII 

клас. 

Срок: май 2022 г. 

Отг.: класните ръководители и учителят по БДП 

21. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: юни 2022 г. 

22. Доклад от училищната комисия пред педагогическия съвет за резултатите от обучението по 

БДП през учебната година. 

Срок: юни 2022 г. 


