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       ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ»  гр. ОМУРТАГ 

   ул. «Пирин» № 12, тел. 0605/6-36-38, e-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ТЕОДОРА ВИТОВА 

ДИРЕКТОР 

        

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

2021 година 

 

 

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

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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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 

6 

Източник на инфор-

мация 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 г.  
 

Годишна отчетност на 

цялостната политика 

по БДП за 2020 г. 

Директор, 

Председател на 

УКБДП 

Информация за 

изпълнение на мерки по 

БДП за 2020 г. на ниво 

училище 

Срок: 10 януари 2021 г. 

Информация за 

изпълнение на  

мерките на ниво 

училище 
 

1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2021 г.  

Гъвкавост и адаптив-

ност на годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната 

политика по БДП, 

разработвани от 

ДАБДП и прилагани в 

училището 

УКБДП Актуализиран План за 

действие за БДП 

 

Срок: ежегодно - 

постоянен 

Актуализиран План за 

действие за БДП 

 

Информация, 

докладвана на 

заседанията на УКБДП 

1.1.3 Разработване на годишен план-

програма за БДП на училищно ниво 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

училище 

УКБДП 

 

Годишна план-програма 

за БДП на училищно ниво 

 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището 

1.1.4 Докладване на годишното 

изпълнение на държавната политика 

по БДП пред ДАБДП  

 

Годишна отчетност на 

държавната политика 

по БДП - състояние на 

БДП, изпълнение на 

Директор Доклад от училището към 

ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП по 

цели 

Представен доклад от 

институцията към 

ДАБДП 
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поставените стратеги-

чески цели, и приори-

тети от програмата на 

МС, свързани с БДП 

 

Срок: 15 февруари  

1.1.5 Планиране и финансово осигуряване 

на мерки по БДП в рамките на 

одобрения бюджет на училището 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво 

Директор, 

счетоводител 

Предвиждане на 

устойчиво финансиране 

на мерките по БДП в 

годишния бюджетен 

разчет на училището  

 

Срок: постоянен 

Бюджетен разчет на 

институцията 

 

Годишен доклад 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 

• Координиране на съвмест-

ната дейност по БДП с РУО на 

МОН, направление „Пътна 

полиция” към РУ град Омуртаг и 

общинска администрация 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и отчитането 

на държавната 

политика по БДП 

 

УКБДП,  

учител по БДП 

Изпълнени методически 

указания  

 

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по 

БДП на заседания на 

УКБДП. 

Кореспонденция между 

институциите 

1.3 Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.4 Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, 

научните и академичните среди  

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 и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания по 

темата за БДП в 

Директор, 

отговорник за   

интернет 

страницата на 

училището 

Активна медийна 

политика 

 

Срок: постоянен 

Официална интернет 

страница на училището 

–  

ou-omurtag.ucoz.site 
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общественото 

пространство  

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 

учениците по БДП в системата на 

образованието в единна концеп-

туална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП: 

• запознаване с изискванията  

за организиране на обучението по 

БДП, с необходимите документи, 

свързани с провеждане/отчитане 

на часовете; 

• запознаване със съдържа-

нието на програмите за обучение 

по БДП за учениците от V, VІ и VІІ 

клас и с методическите указания за 

приложението им;  
 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси за 

обезпечаване на обучението по 

БДП: 

•  подобряване на учебната 

материално-техническа база с 

необходимите съвременни техни-

чески средства за ефективно 

обучение; 

•  кандидатстване по програми/ 

проекти, свързани с  изграждане на 

външна/ вътрешна площадка за 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на 

учениците по БДП.  

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

 

Директор,  

УКБДП, 

учител по БДП, 

учители по 

предмети  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на учениците по БДП  

 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  заседания 

на УКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 
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обучение по безопасност на 

движението по пътищата; 

•  осигуряване на учебно-

помощна литература, учебни 

помагала и други необходими 

материали за ефективното 

провеждане на обучението по БДП. 
 

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за обучение 

по БДП: 

• възпитание и обучение на 

учениците по БДП за формиране на 

знания и умения и превръщането им 

в поведение за самосъхранение, 

отговорност и дисциплина, 

изграждане на етични 

взаимоотношения в пътното 

движение, които да способстват 

развитието на нова обществена 

култура по отношение 

безопасността на движението; 

• формиране у учениците на 

съзнателно и отговорно отношение 

към проблема за безопасното 

движение по пътищата, 

придобиване на основни знания и 

умения за разпознаване и преценка 

на опасните ситуации с цел 

опазване живота и здравето на 

всеки един от тях; 
 

- интегриране на темите по БДП в 

темите от учебното съдържание по 

общообразователните учебни 
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предмети, едновременно с 

преподаването им като отделен 

предмет; 

- прилагане на единни 

образователни стандарти: 

• обучението на учениците от 

V до VІІ клас по правилата за 

безопасно движение по пътищата 

да се организира и провежда в 

съответствие с указанията на 

МОН. Учебният материал да се 

преподава съгласно утвърдените 

учебни програми, включващи 

съответните  области на 

компетентност, тематични 

направления и конкретни теми. 
 

- 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; 
 

- подпомагане на учителя по БДП 

в прилагането на националната 

политика по обучение в областта на 

БДП: 

• осигуряване на учебно-

помощна литература, учебни 

помагала и други необходими 

материали за ефективното 
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провеждане на обучението по 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; 
 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП: 

• да насочи вниманието на 

учители и класни ръководители към 

проблемите на обучението по БДП в 

Основно училище „Академик Даки 

Йорданов“  гр. Омуртаг; 

•   да се повишава непрекъснато 

качеството на това обучение; 

•    да се анализират причините 

при възникване на произшествия с 

ученици от училището; 

•  Осъществяване на обратна 

връзка и контрол по отношение на  

организацията на учебно-

възпитателния процес по БДП,  
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осигуряването на обучението с 

необходимите дидактически 

средства,  спазването на 

утвърдения от директора график 

за провеждане на часовете по БДП, 

за придружаване на пътуващите 

ученици и др.,  отчитането на 

обучението по БДП в училищната 

документация. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти във 

връзка с обучението по БДП: 

• да се оказва съдействие на 

учителя, преподаващ БДП, да 

поддържа и повишава квалифи-

кацията си, като участва в 

семинари и курсове по методика на 

преподаването на безопасност на 

движението по пътищата в V-VІІ 

клас, организирани от МОН, РУО 

на МОН и ВУЗ;   

• да се оказва помощ и 

съдействие на учителите за 

придобиване на  професионална 

квалификация по методика на 

обучението по БДП V-VІІ клас или 

за придобиване на специфични 

умения за работа в училищна 

комисия по БДП. 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

 

Директор  Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП  

  

Срок: постоянен 

Докладвана 

информация в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП за 

ученици  

• организиране и провеждане 

на  училищно състезание 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП 

 

УКБДП, 

учител по БДП, 

класни 

ръководители 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

ученици  

 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  заседания 

на УКБДП и годишно в 

годишния доклад за 
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„Познавам пътните знаци и 

спазвам правилата за движение“ 

 

изпълнение на 

политиката по БДП 

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на ученици, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност: 

•  В началото на учебната година 

учениците да се запознаят с пътно-

транспортната обстановка в 

района на училището; 

•  В края на последния учебен час 

учителите да провеждат с 

учениците от V до VII клас 

„петминутка” – напомняне на 

основните правила за безопасно 

движение и задълженията на 

учениците за безопасно поведение 

на улицата при връщане вкъщи. При 

отсъствие на учител за деня, 

„петминутката” да се провежда 

от учителя, който е имал последен 

час в класа; 

•   В края на следобедните занятия 

в ГЦОУД, часове за ДП, часа за 

спортни дейности учителите да 

провеждат с учениците от V до VII 

клас „петминутка” – напомняне на 

основните правила за безопасно 

движение и задълженията на 

учениците за безопасно поведение 

на улицата при връщане вкъщи; 

• Да се осигури безопасен и 

сигурен междуселищен превоз на 

учениците. За целта: 

Осигуряване на 

безопасен транспорт 

за учениците в 

средищните училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на ученици в 

пътните превозни 

средства 

Директор, 

класни 

ръководители, 

учители,  

учител по БДП, 

УКБДП  

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

ученици 

 

Срок: постоянен 

Докладвана 

информация в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 
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➢ На пътуващите с 

ученическия автобус ученици да се 

обяснят правилата на поведение за 

безопасно пътуване и да се 

провежда начален и периодичен 

инструктаж; 

➢ Пътуващите с ученическите 

автобуси ученици ежедневно да се 

придружават от дежурен учител 

съгласно утвърден от директора 

график; 

➢ Маршрутите на автобусите 

стриктно да се спазват; 

➢ Да се следи за техническото 

състояние на превозните средства; 

➢ Да се провежда инструктаж 

на водача на училищния автобус. 

• В часа на класа и в 

планираните през годината 

родителски срещи да се проведат 

беседи и разговори за поведението 

на учениците като участници в 

движението по пътищата, за 

причините и допуснатите грешки 

при пътнотранспортните 

произшествия с деца; 

• При организиране на 

ученически екскурзии, походи и 

излети да се извършва следното: 

➢ Да се провежда 

задължителен инструктаж (срещу 

подпис) на учениците за припомняне 

на правилата и осигуряване на 

безопасност на движението по 

пътищата; 
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➢ За по-безопасно придвиж-

ване на организирана група ученици 

по тротоара или банкета, 

включително и по време на училищно 

обучение, първият и последният 

ученик да бъдат облечени със 

светлоотразителни жилетки; 

➢  Такива жилетки учениците 

да обличат и по време на 

практическото им обучение по 

БДП, провеждано извън училище. 

• При пътнотранспортно 

произшествие с ученик от 

училището да се извърши следното: 

➢ да се информират МОН и 

РУО, като се изготви доклад в 

установените срокове – до 24 часа 

при смъртен случай и до 3 дни при 

нараняване; 

➢ да се проведе извънредно 

заседание на Педагогическия съвет 

за изясняване на причините, довели 

до това ПТП и набелязване на 

конкретни и ефективни мерки; 

➢ да се проведе общоучилищна 

родителска среща.   

2.1.5 Провеждане на кампании на в 

областта на БДП, насочени към 

ученици 

 

Подготвени ученици в 

областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с БДП. 

УКБДП, 

учител по БДП, 

класни 

ръководители  

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

ученици  

 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  заседания 

на УКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП  
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2.1.6 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.  

• В началото на учебната 

година УКБДП да направи оглед на 

състоянието на  района на 

училището и при необходимост да 

информира общинското ръковод-

ство с цел да се осигури 

обезопасяването на  района;  

• подобряване на учебната 

материално-техническа база с 

необходимите съвременни 

технически средства за ефективно 

обучение;  

• кандидатстване по 

програми/ проекти, свързани с  

изграждане на външна/ вътрешна 

площадка/кабинет за обучение по 

безопасност на движението по 

пътищата; 

Формиране у учени-

ците на съзнателно и 

отговорно отношение 

към въпросите на 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни допълнител-

ни знания и умения за 

разпознаване и оценка 

на опасните ситуации 

и вредните фактори в 

околната среда, и 

оказване на помощ в 

случай на опасност 

УКБДП 

 

Дейност на училищната 

комисия по БДП 

 

Срок: постоянен 

Отчет за дейността на 

комисията 

 

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

безопасно управление на пътни превозни средства 

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,  

учител по БДП, 

класни 

ръководители 

Организирано и 

проведено мероприятие 

 

Срок: ежегодно, 29 юни 

Отчет на проведено 

мероприятие. 

Докладвана 

информация в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 
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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 

пътнотранспортни произшествия и 

др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП 

УКБДП,  

учител по БДП, 

класни 

ръководители  

Организирани и 

проведени мероприятия 

 

Срок: ежегодно 

Докладвана 

информация в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

2.4 Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  


