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УТВЪРЖДАВАМ, 

ДИРЕКТОР: 

М. ПА 

ПЛАН 

за дейностите по безопасност на движението по пъти щата 

за учебната 2022/2023 година 

І. ОБЩИ ЛОЛОЖЕНИЯ. 

І. Комисията е утвърдена със заповед на директора № РД-387 от 08.09.2022 г., след 
информиране на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател - Кирил Прибойски 

Членове: 1. Васко Арнаудов 

2. Светослав Живков 

З. Симеон Хинковски 
4. Албена Александрова 
5. Радослав Илиев 

6. Стефан Микайлов 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогичес (ия съвет с протокол № 28 от 
14.09.2022 г. 

З. Обучението по безопасност на движението е задължително и се осъществява в 
съответствие с държавните образователни изисквания. 

1I. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

1. дейностите в училището, свързани с безопасностга на движението да се организират и 
провеждат в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с 
възпитание и обучение по БДП в системата на предучилишно и училищно образование, утвърдена 
със заповед № РД-09-1289 от 31.08.201 б г. на Министьра на образованието и науката и съгласно 
Плана за действие за БДП на училището, разработен в изпълнение rга Националната стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в Република България 2()21 - 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 



2. Занятията по безопасност на движението се провеждат от правоспособен учител в часа 

на класа. 

3. Тематиката се посочва в плана на класния ръководител за :✓чебната 2022/2023 година. 

4. При подготовката на учебните занятия по безопасност на дЕ ижението и за реализирането 

на този план се използват: учебни видеофилми, презентацr и, образователен софтуер, 
специализирана литература, тестове за проверка на знанията, специални помагала по безопасност 

на движението, одобрени от МОН. 

III. ЦЕЛИ. 

1. Опазване живота и здравето на учениците от Национална гимна ,ия за древни езици и 

култури „Свети Константин Кирил Философ" град София. 

2. Формиране на система от специални знания, умения и навици за успешна адаптация към 

условията на движението по пътя. 

3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, свързани 

с БДП, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасни ситуации 
при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ пр нужда. 

4. Реализиране на дейности, свързани с осъзнаване зна-~ението на толерантностга, 

етичностга и дисциплинираностга между участниците в движениета по пътищата. 

IV. ЗАДАЧИ. 

1. да умеят да описват собственото си поведение като пешек~дци и пътници. 

2. да умеят да разбират и обясняват последствията от грешкиі е в собственото си поведение 
като пешеходци и пътници. 

3. да формират начални умения за разбиране на пътнотрансп )ртни ситуации и да могат да 
преценяват рисковите фактори. 

4. да се формират и усъвършенстват практически умения да умеят да разчитат схеми и 
планове с маршрути. 

5. да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дс ма до училище и обратно, да 
преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и неознгiчени мста. 

V. РАБОТЕН ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДЛ 

1. Обезопасяване района около училището. 
➢ Преглед на пътната сигнализация и маркировка на уіиците около училището и 

изготвяне на предложения до община София (Столица), район Връбница (Възраждане) за 
подобряването и освежаването й. 

➢ Преглед на съоръженията, монтирани пред входовете i~a училището, осигуряващи 
безопасност на учениците — предпазни мантинели, изкуствени препятствия на улицата за 
принудително намаляване на скоростта на движение на моторните ггревозни средства. 

Срок: до 14.09.2022 г. 
Отг.: К лрил Прибойски 

2. Обучението на учениците по безопасност на движението да се организира и провежда в 
съответствие с учебни програми утвърдени със Заповед № РДi)9-2684 от 20.09.2018 г. за 
утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДЛ). 



Срок: постоянен 

Отг.: кггасните ръководители 

3. Училищните учебни планове да бъдат съобразени с горепссочените приложения. 

Срок: ы:. септември 2022 г. 
Отг.: ЗДУД 

4. да се изготви месечен график за учебната 2022/2023 година, по който задължително да 

се провежда обучението по БД на класовете в часа на класа. 

Срок: м. октомври 2022 г. 
Отг.: класни ръководители 

УКБДП 

5. Учебният процес по безопасност на движението да се гровежда в часа на класа по 

график, утвърден от директора: 

➢ 5. клас по график 5 часа годишно; 

➢ 6. клас по график 5 часа годишно; 

➢ 7. клас по график 5 часа годишно; 
➢ 8. клас по график 4 часа годишно; 

➢ 9. клас по график 4 часа годишно; 

➢ 10. клас по график 4 часа годишно; 

➢ 11. клас по график 1 часа годишно; 

➢ 12. клас по график 1 часа годишно; 

Срок: целогодишен 

Отг.: класни ръководители. 

б. Темите за годината да се предвидят в плановете на класните ръководители и след 

провеждането им, учителите да ги вписват задължително в електронния дневник. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

7. Комисията по безопасност на движение в училището да привлича родителите за 

съдействие и съвместна работа. 

Срок: постоянен 

Отг.: УКБДП 

класни ръководители 

8. Обучението по БДЛ да се интегрира с другите учебни предмети. 

Срок: целогодишен 

Отг: учителите по БДП 

9. Периодични лекции и беседи с учениците, с предварителна заявка, провеждани от 
външни лектори - служители на КАТ - София. 

Срок: целогодишен 

Отг.: ЗДУД, класни ръководители 
10. Провеждане на ежемесечни работни заседания на УКБДП за обсъждане на текущи 

въпроси и възникнали проблеми. 

Срок: м. 09.2022 г. 
м. 05.2023 г. 

Отг.: Кирил Прибойски 



11. Обогатяване на методическия сектор по БДЛ в библиотеката на училището и опазване 

на наличните дидактически материали. 

Срок: постоянен 

Отг: УКБД 

12. За учениците от 5. до 7. клас учителите от последния час за деня да им напомнят 

правилата за безопасно движение преди изпращането им до главния вкод на училищната сграда. 

Срок: постоянен 
Отг.: всички учители 

13. Провеждане на практически занятия на външните площадки на училището с учениците 

от прогимназиален етап, съгласно предватително изготвен график ог класните ръководители. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

14. Включване в квалификационни курсове по методика на обучението по Безопасност на 
движението по пътищата /БДП/ в 5-7 и 8-12 клас на учители, непритежаващи квалификация да 
преподават Безопасност на движението по пътищата в училище. 

Срок: постоянен 

Отг.: ЗДУД 

15. Провеждане на кампания „Лътят на ученика" - определяне на най-безопасния маршрут 
от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки. Родителите 

на учениците, съвместно с класните ръководители да изготвят схеми с най-безопасния път на 
всяко дете от вкъщи до училище. 

Срок: м. октомври 2022 
Отг.: класни ръководители 

16. Организиране на тематични състезания по БДП с участие на ученици от , 
прогимназиален и гимназиален етап. 

Срок: м. октомври 2022 г. 
м. май 2023 г. 

Отг.: УКБДП 

17. Провеждане на кампания "Посланията на есенния лиг,т" - учениците връчат своите 
послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на 
своите родители, учители, представители на общественостга - водачите на МПС. 

Срок: N. ноември 2022 г. 
Отг.: УКБДП 

класни ръководители 

18. Организиране на конкурс за рисунка на тема: „Пази твоето бъдеще на пътя" с участието 
на ученици от прогимназиален и гимназиален етап. 

Срок: м. 11.2022 г. 
Отг.: УКБДП 



19. Лровеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростга на 

движение, спирачния път на пътното превозно средство, силата на }дара и риска от причиняване 

на смъртга на пешеходците. 

Срок: м. февруари 2023 г. 
Отг.: УКБДП 

20. Провеждане на лектория с лице на КАТ на тема: „Безопасно движение по пътя - 
индивидуален и национален проблем" съвместно с родителите. 

Срок: м. март 2023 г. 
Отг.: класни ръководители 

21. Периодично информиране на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасностга на децата им по време на родителски срещи, а на учениците - в часовете по БДП. 

Срок: постоянен 
Отг: класни ръководители 

22. Участие в провежданите национални, регионални и общински извънкласни 
инициативи, свързани с културата на движение по пътищата. 

Срок: постоянен 

Отг.: УКБДП 

класни ръководители 

23. При всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени, 
бели и сини училища, наблюдения, посещения на изложби, оперни и театрални постановки и др.) 

да се провеждат кратки беседи с учениците като се напомнят правилата за безопасност на 
движението. Задължително да се обясни на учениците какъв ще бъде маршрутът и къде са 
местата, криещи най-голям риск от евентуални опасности. Предварителният инструктаж трябва 
да се завери с подписите на децата и родителите им. Стриктно да се спазва процедурата на 
пътуванията, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 
инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите, организиращи 
мероприятията 

24. В края на всеки учебен срок да се организира тестова проверка за оценяване на 
овладените знания и умения от учениците и резултатите да се отразят в диагностични карти. 

Срок: м. януари 2023 г. 
м. май, юни 2023 г. 

Отг.: УКБДП 
класни ръководители 

25. Лровеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата през 
лятото. 

Срок: и.. май, юни 2023 г. 
Отг: иасни ръководители 



Приложение № 1 

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ 

на тем ите по Безопасност на движението по класове за учебната 2022-2023 година 

за учебната 

2022-2023 г. 
Клас 

V 

VI 

VII 

IX 

Х 

XI 

Месец 

октомври 

декември 

февруари 

април 

юни 

октомври 

декември 

февруари 

април 

юни 

октомври 

декември 

февруари 

април 

юни 

октомври 

декември 

февруари 

април 

октомври 

декември 

февруари 

април 

октомври 

декември 

февруари 

април 

януари 

Тема 

I. Ползите от карането на велосипед. 

2. Моят велосипед - устройство на велосипеда. 

3. Пътни знаци, регулиращи движението на велосипеда. 

4. Лоддръжка и подготовка на велосипеда за безопасно 

управление. 

5. Знам и мога да управлявам велосипед. 

I. Етични взаимоотношения между участниците в движението. 

2. Поведение в обществения транспорт. 

3. Конфликт на пътя. 
4. На пътя - с чувство за отговорност. 

5. Личните качества на участниците в движението. 

I. Видове пътища и начините за движение по тях. 

2. движение при ограничена и намалена видимост. 

3. Безопасно ограничение през ношта. 

4. движение по хлъзгав път. 

5. движение при особено трудни условия. 

I. движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. 

Маневри на пътя. 

2. движение извън населено място през нощта и при различна 

видимост. 

3. ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност. 

4. Основни правила на движението през отделните части на 

денонощието в извън населените места. 

1. Структура на пътя. Видове маркировка. 

2. Групи пътни знаци 

3. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, 

мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, ховърбордове). 

4. Действия на водача, според средствата за регулиране на 

движението. 

I. Траспортна култура и дисциплина на пешеходците и 

водачите. 

2. Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите. 

3. Административни наказания за нарушителите 

4. Влияние на алкохола, наркотиците и други упойващи 

вещества при управление на МПС. 

Особени правила за някои участници в движението. 

Пътнотранспортни произшествия. 



XII януари Решава казуси за: 

• поведението на зрелостниците, на отношенията на водачите 
на МПС и на органите за контрол на движението по пътищата 
в периода на абитуренските балове; спазване на правилата за 
движение по пътищата, абстракирайки се от влиянието на 
връстниците си и от другите участници в движението по 
пътищата; 

• рисковете от злополука на пътя и на възможностите за 
приемане на рискове; 
• скоростта на движение на МЛС и влияето й върку спирачния 
път, спазване на дистанцията; 



ИАЦИОИАЛИА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВИИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОИСТАИТИИ КИРИЛ ФИЛOСОФ" 
град София, обл. София град, общ. Столична. район връбница, 

кя. Модерно предградие, ул. „Баба" № 16 

~~ И 1V.П<~dCI:.COI71; e-mai1: 11g(iek.hц(CG;ц1T1F11I.Cc1m; тел.: +359 2 827 7358 

., ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА ДЕИСТВИЕ 2022/2023 учебна година 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Обща информация за Плана за действие 2022/2023 учебна 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 

1 



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. 

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 

1 

No 

1.1 

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 
пАлитиквтв по БДП 

6 

Източник на 
информация за 
докладване на 
изпълнението 
на мярката 

по БДП в 

ел: 

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика 
еRинна стратегическа рамка 

1.1.1 Отчитане изпълнението на Плана 
за действие за БДП за 2021/2022 
уч. г. пред ДАБДП. 

Годишна отчетност 
на цялостната 
политика по 
личностното 
развитие. 

директор Срок: 15 септември 2022 г. 
МОН. 

Класни 
ръководители 

Държавната 
администрация 

1.1.2 Разработване на годишен план- 
програма за БДП на ДГ и на 
училищно ниво. 

Годишна плановост на 
мерки по БДП 

Директор, 
уКБДП

Актуализиран План за 
действие за БДП 

Срок: ежегодно 

Годишна план- 
програма за 

БДП,
представена от 

2 



Т 15 септември 2020-2029 г. директора на 
училището. 

1.1.3 Докладване на годишното 
изпълнение на държавната 
политика по БДП на 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 
годи ш ното 
изпълнение на 
училищната 
политика по 
БДП. 

1.1.4 

1.2 

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 устойчиво 
финансиране на мерките по 
БДП. 

Срок: постоянен. 

Бюджетни 
разчет. 

Годишен доклад 
за изпълнение 
на мерките по 
БДП. 

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 в 
общественото 
пространство. 

Радослав 
Илиев, 
здмесгник- 

директор. 

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 
интернет 
страница на 
Н1 ДЕК - 

www.ngdek.com 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

2.1 Цел : 
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Превемция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътиата система като 
участмици 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 
общообразователните учебни 
предмети; 

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

- обучение с натрупване, при 
което всяко ниво на обучение 
надгражда предишното с цел 

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 обласпа

на БДП. 

Директор, класни 
ръководители 

Изпълнени мерки за 
подобряване обучението 
на деца и ученици по БДП. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 
учителите 
информация - 
регулярно на 
заседания на ПС 
и годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП на 
и екто а. 

д р р
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приемственост и ефективен 
напредък; 

- подпомагане на учителите в 

прилагането на националната 

политика по о6учение в 

областта на БДП; 

- 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 

ефективноспа от обучението 
по БДП. 

2.1.2 Организиране и провеждане на 
извънкласни инициативи по БДП 

за деца и ученици в системата на 
образованието. 

1 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 
БДП. 

_ _ 

Учители, класни 

ръководители 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 
системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

учителите 

информация - 
регулярно за 

заседания на ПС 

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 
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политиката по 
БДП на 
директора. 

2.1.3 Участие на 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. 

Директор, 
учители, класни 
ръководители 

Изпълнени инициативи по 
БДП за деца и ученици в 
системата на 
образованието. 

Срок: постоянен. 

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

2.1.3.1 Участие в Национално състезание 
по БДП Д 

I състезателна група: 

учениците от V до VII клас 

Подпомага 
възпитаването и 

обучението на 

учениците в култура 

на поведение на 

пътя, свързана сьс 

спазването на 

общовалидните 

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, 

Директор, 
учители, класни 
ръководители 

Организирана и проведена 
олимпиада по БДП 

Срок:

Общински кръг до 

27.02.2023 г.; 

Областен кръг до 

30.04.2023 г.; 

Национален кръг: 

Юни 2023 г. 

Докладвана от 
учителите 

информация - 
регулярно за 

заседания на ПС 

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП на

директора. 
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култура в 
отношенията, 
съобразителност, 

уважение към 

общноспа и 
правилата. Чрез 
състезанието могат 
да се проследят и 
някои резултати на 
учениците, 
придобити в 
следствие на 
обучението по БДП. 

2.1.3.2 Участие в Републикански 
шампионат по правилата на 
Международния алианс по 
туризъм (ФИА) -по безопасност 
на движението и приложно 
колоездене и участие в 
европейски шампионат за деца 
велосипедисти по правилата на 
ФИА. 

Подкрепя 
усвояването на 

знания за правилата 
за движение и 
Формиране на 
практически умения 
за адекватно и 
безопасно поведение 
в пътна обстановка; 
установяване на 
знания и умения за 
повреди и 
управление на 
велосипед. 

Директор, 
учители,класни 
ръководители 

Срок: 

Април - юни 2023 г . 

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

2.1.3.3 Участие в Републикански 
шампионат "Младежта за 
безопасност на движеiiието" - по 
безопасност на движението и 
приложно колоездене 

Популяризиране 
движението за 
безопасност и 
култура на 
безопасно поведение 
в пътна обстановка. 

Повишаване на 
техниката и 
умението за 
управление на 
велосипедистите при 

Директор, 
учители, класни 

ръководители 

Срок: 

април - юли 2023 -. 

Докладвана от 
учителите 
информация - 
регулярно за 
заседания на ПС 
и годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП на 
директора. 
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спазване на 
правилата по БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 
приложните елементи 
от специализираните 
програми по БДП и 
медико-санитарна 
защита. 

2.1.4 Провеждане на кампании, 
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 

Директор, 
учители, 
класни 

ръководители.

Изпълнени кампанийни 
инициативи в обласпа на 
БДП, насочени към 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. 

2.1.5 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 

Директор, УКБДП Дейност на училищната 
комисия по БДП 

~ 
Срок• постоянен. 

Отчети за 
дейноспа на 
УКБДП 
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оказване на помощ 
в случай на 
опасност. 

2.2 уел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1 Отбелязване на 29 юни - Деня на 
безопасността на движението по 
пътищата. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Директор, 
учители, класни 
ръководители 

Организирани и проведени 
мероприятия. 

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. 

2.2.2 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 

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. 
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