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                              Обща информация за Плана за действие 2022-2030 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 2022 - 2030 г., Плана за действие 2022 - 2023 към Националната стратегия за безопасност 

на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2022-2030)на 

Министерство на образованието и науката. 

І.  Нормативна основа на обучението по БДП 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на план за действие 2022г. за 

безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, Заповед № РД09-

528/02.03.2021 г. на МОН за утвърждаване на Секторна стартегия за безопасност на движението по 

пътищата за периода 2022-2030 г.,  заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното 

образование и  Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата.  Обучението се организира и провежда в изпълнение на параграф 

4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.  

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2022 - 2030 г. и Плана за действие 2022-2023 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. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за 

действие 2022 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при 

http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%91%D0%94%D0%9F.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%91%D0%94%D0%9F.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%94%D0%9F-2021-2030.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%94%D0%9F-2021-2030.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
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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. 

Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата са от съществено значение и следва 

да се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”. 

 

 

                        Програмата  предлага възможности за обучение чрез личния опит  

При  учениците  до 12 години се наблюдава желание за поемане на отговорност и изграждане на собствено 

поведение, което е отговорно и към безопасността на околните при движението по пътищата.  

При  учениците от 12 до 18 години, в следствие на провеждане на обучение по безопасност на движението по 

пътищата се   описват самостоятелно какви аспекти са важни според тях за безопасното движение по пътищата. 

 

       II. Основната цел на обучението по БДП е намаляване на инцидентите с деца и ученици по пътищата, а 

конкретните цели са:  

● Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като 

участници в движението по пътищата. 

● Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда.  

● Развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия за време и пространство) на учениците за  

безопасно поведение на пътя.  

● Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта и на дисциплинирано 

и отговорно поведение на пътя.  

● Придобиване на знания и умения за безопасно придвижване с и без превозно средство, пресичане на 

пътен светофар и пешеходна пътека, използване на обществен транспорт и т.н.  
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● Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП. 

● Осигуряване на ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата в системата на 

училищното образование; осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в  училище, с 

оглед намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата.  

 

    III. Основните насоки на обучението и възпитанието по БДП в училищното образование: 

 Начален етап (I-IV клас)  

  Доразвиване на компетентностите, чиято основа е поставена в етапа на предучилищното образование по 

посока на:  

   1. Изграждане на усъвършенствани защитни механизми у учениците спрямо опасностите, произтичащи от 

пътната среда;  

   2. Развиване на умения за безопасно поведение на пътя на основата на непосредствените зрителни и слухови 

възприятия, на възприятията за време и пространство;  

  3. Подпомагане на процесите за развиване на концентрацията на вниманието, паметта, дисциплинираността и 

отговорното поведение на пътя.  

 

Прогимназиален етап (V-VII клас)  

В този етап обучението и възпитанието следва да води до:  

  1. Формиране на знания и умения за ранно идентифициране на рисковете и навременна реакция за недопускане 

на пътен конфликт и на последствията от него. 

 2. Разпознаване на различни видове пътища, пътните превозни средства и основните групи пътни знаци. 
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  3. Проява на отговорност, самоконтрол и критично отношение към нарушителите, включително при движение 

в група. 

  4. Умения за правилно планиране на поведението на основата на наблюдение на средата и прогнозиране 

развитието на ситуациите при отчитане на специфични компоненти, като състоянието на пътя, натовареността, 

метеорологичните условия, времето от денонощието и др. 

  5. Умения за управление на превозни средства, допустими за възрастта им, като едновременно с това се 

съобразяват с правилата за движение. Последното е особено важно по отношение на децата над 12-годишна 

възраст, които имат право да управляват определени превозни средства (например велосипед) по пътното 

платно. Нещо повече, с цел гарантиране на безопасността на децата при управление по пътното платно, те 

следва да имат познания за правилата на движение и умения за управление на използваното от тях превозно 

средство.  

 

    I гимназиален етап (VIII-X клас)  

Тъй като в края на този етап учениците навършват 16 години и след успешното приключване на училище 

получават удостоверение за завършен I гимназиален етап, което е минималното образователно изискване по 

закон за последващо включване в курсове за подготовка за управление на МПС, обучението по БДП е свързано 

с: 

  1. Повишаване на знанията и уменията за защитеност от пътнотранспортните произшествия и от техните 

последствия чрез обучение за ограничаване на попадането в тях. 

  2. Познаване и разбиране на графични изображения на пътната среда. 

  3. Разпознаване на конфликтни участъци и съставяне на безопасни маршрути за движение, свързани със 

скорост на движението на автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед, вкл. индивидуални електрически 

превозни средства (тротинетки), електрически скутери. 

  4. Оценяване и анализиране на пътните ситуации и планиране, основано на наблюденията за скорост на 

движението на пътни превозни средства.  
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  5. Анализиране на действия на водача на ППС във връзка със средствата за регулиране на движението. 

  6. Намаляване на агресията на пътя и повишаване на толерантността между участниците в движението.  

  7. Постигне на базово познаване на нормативната уредба, разпознаване на всички пътни знаци, функциите на 

органите с правомощия в областта на движението по пътищата, сигналите на регулировчиците.  

 

   II гимназиален етап (XI-XII клас)  

В този финален етап от училищното образование обучението по БДП надгражда над уменията, придобити в 

хода на задължителното училищно образование, като специализираната подготовка на кандидатите за водачи 

на МПС се осъществява в учебни центрове:  

  1. Повишаване на защитеността на учениците от пътнотранспортни произшествия и техните последствия чрез 

получаване на знания за приспособимостта към движението по пътищата с минимална вероятност за попадане 

в тях;  

  2. Оценяване на аргументацията на другите участници в решаването на казуси. 

  3. Критично и конструктивно решаване на казуси, свързани с регулацията на безопасността на движението по 

пътищата. 

  4. Намаляване на агресията на пътя и повишаване на толерантността между участниците в движението.  

  5. Познаване и разбиране на функциите на органите с правомощия в областта на движението по пътищата. 

  6. Възпитаване на критично отношение към останалите участници в движението и поощряване на поведение, 

коригиращо наблюдавани грешки, включително у възрастните. 

  7. Създаване на предпоставки за споделяне на опит с по-малки деца, насоченост към действия, гарантиращи 

опазването на по-малките и неподготвени участници в движението. 

  8. Запознаване с устройството на МПС и развитие на базови умения за обслужването и управлението им.  
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   ІV. Организация на учебния процес   

         ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 

  

 1. При разработването на училищните учебни програми в  СУ,,Димитър Матевски“-гр. Пловдив  с цел 

успешно провеждане на обучението по БДП, се има предвид Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за 

утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата  на Министъра на 

образованието и науката. 

 2. В учебният процес да се постави приоритет на практическото обучение /примерно съотношение на 

часовете за теоретично към практично обучение / 1:3/ 

 3. Възпитанието и обучението по БДП в І-VІІ,VIII-XII клас се провежда равномерно през цялата учебна 

година, като в учебния процес приоритет се поставя на практическото обучение. 

 4. При възпитанието и обучението на учениците по БДП да се използват одобрените от МОН учебни 

тетрадки и учебно-дидактически материали.  

 

 

 ІV. Организиране на учебният процес в І-ІV клас , V-VІІ клас,VIII-XII  клас 

 

  1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І-ІV , V-VІІ,VIII-XII клас. 

 2. Задължителните часове за обучението по БДП в І-VІІ,VIII-XI клас се провеждат в часа на класа. 

 3. За провеждането на тези часове класните ръководители /1-4, 5-7,8-12  клас/, са разработили годишен  

тематичен план на учебното съдържание.  

         4. В годишните  тематични планове са посочени броя на часовете, както и мястото за провеждането на 

обучението по БДП.I 

 5. Обучението по БДП се провежда в класната  стая за учениците от І-ІV , V-VІІ,VIII-XII клас, и 

прилежащата пътна инфраструктура, като се използват съответните дидактически материали. /Училището 

разполага с учебни програми по БДП І-VІІ , VIII-XII клас, както и указания за тяхното изготвяне. Закупени са 

учебни табла в помощ на учителите по БДП/. 
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   V. Дейности и мероприятия в училище 

 

1. В началото на учебната година 

1.1. Да се заложат в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на БДП. 

                                                                                                                 Срок: 15.09.2022г. 

                                                                                                                 Отг.: Директор 

 

  1.2. Обучението на учениците се провежда по утвърдени от МОН учебни програми за обучение по БДП 

/Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП) / 

 

1.3. Учебният процес се провежда в часа на класа. 

                                                                                                                Срок: ежегодно 

                                                                                                                Отг.: кл. ръководители/учители 

 

1.4. При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала.  

 

                                                                                                              Срок: 30.09.2022г. 

                                                  Отг.: председател на  

                                                   комисията по БДП, 

                                                                                                              учители преподаващи по БДП 

                                                                                                      

1.5. В началото на учебната година комисията по БДП да направи преглед на материално-техническата база за 

обучение по БДП и изготви предложения за обезопасяване на училището. 

 

                                                                                                              Срок: 15.09.2022г. 

                                                                                                              Отг.: председател на  комисията по БДП, 

                                                                                                              учители преподаващи по БДП 
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1.6. В началото на учебната година, при необходимост, Директора на  СУ,,Димитър Матевски“ изготвя 

предложение за квалификация на учителите, преподаващи БДП. 

 

                                                                                                                      Срок: 15.09.2022г. 

                                                                                                                     Отг. : Директор, ЗДУД  

                                           съответния етап на обучение 

   

 2. По време на учебната година 

2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият учебен материал да се отразява 

задължително в дневниците на паралелките. 

                                                                                                                     Срок: 30.06.2023 г.  

                                                                                                                     Отг.: преподавателите  

 

2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия. 

                                                                                                                      Срок: 30.09.2023 г. 

                                                                                                                      Отг.: ЗДУД на  

                                            съответния етап на обучение 

 

2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

                                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                                     Отг.: учителите по предметите 

 

2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-

транспортната обстановка в района на училището; 

                                                                                                                      Срок: 30.09.2022 г. 

                                                                                                                      Отг.: кл. ръководители 

 

2.5. С учениците от І до VІІ, VIII-X,  XII клас учителите да провеждат ежедневно в края на учебния час 

„петминутка”.  

                                                                                                                          Срок: постоянен 



10 
 

                                                                                                                          Отг.: учителите 

                                                                                                      

 

 

2.6. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, 

наблюдения и др.) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на 

движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

                                                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                                                          Отг.: учителите 

 

 

 

      VI. Ръководство и контрол на обучението по БДП 

 

 1. Ръководството и контрола на учебния процес за обучението на учениците по БДП в І-VІІ и от VIII-X;  

X-XII  клас се осъществява от Директора на училището. 

 2. Учителите преподаващи БДП да не се отнасят формално по отношение на задълженията си, свързани 

с организацията и провеждането на учебния процес по БДП.  

 3. Всички ученици от І до XІ клас да изучават задължително правилата за движение по пътищата по 

одобрената концепция за обучение на децата по Безопасност на движението в рамките на средното  училище. 

 Всеки клас ще работи с одобрената от МОН самостоятелна учебна програма. 

 

       VII. Дейности и задачи на учителите по БДП 

 

 1. Отговарят непосредствено за качеството и ефективността на учебният процес по БДП. 

 2. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І-XІI клас провеждат краткотрайно занимание 

“Петминутка”.   

 3. Класните ръководители в края на всеки срок извършват срочна тестова проверка и оценка на всеки 

ученик. 

 4. Поддържат наличните дидактически материали за часовете по БДП. 
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 VIII. Тематични направления, цели и мерки 

 

 

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, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП 

и в годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП   

6 

Източник на 

информация 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 Разработване на годишен план-

програма за БДП на  училищно 

ниво. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на 

училищно ниво. 

УКБДП 

 

Годишни план-програми за 

БДП на училищно ниво. 

Срок:  

15 септември 2022-2029 г. 

 

Годишни план-

програми за 

БДП  на УКБДП. 

1.1.2 Докладване на годишното 

изпълнение на плана по БДП на 

училищно ниво  

 

 

 

Годишна отчетност 

на плана по БДП 

 

УКБДП 

 

Доклад за годишното 

изпълнение на плана по БДП.  

  

Отчет за дейността 

на УКБДП 

1.1.3 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на одобрените бюджети 

на институциите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво 

Директор,ЗДУД Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на институциите.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

институциите. 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  

1.2 Цел: 
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 Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1.2.2 Изпълнение на методически 

указания на ДА БДП в 

изпълнение на НСБОП и 

произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и отчитането 

на държавната 

политика по БДП.  

 

МОН, РУО, ДГ, 

училища, ЦПЛР 

Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

за целите на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОКБ

ДП. 
 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.3 Цел:  

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.3.1 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.3.1.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни 

институции в 

общественото 

пространство.  

МОН, РУО, ДГ, 

училища, ЦПЛР  

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

Официални 

страници на РУО,  

ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

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

2.1 Цел: 
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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 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 и/или по 

предметите за придобиване 

на професионална 

квалификация, едновременно 

с преподаването им като 

отделен предмет; 

 

- прилагане на единни 

образователни стандарти по 

места; 

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 областта 

на БДП. 

 

Директор,зам. 

директори, 

учители по 

предмети 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на деца и ученици по БДП.  

Срок: 30.06.2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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- 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 

ръководствата на училищата 

и детските градини от 

централните и местните 

власти в прилагането на 

националната политика по 

обучение в областта на БДП; 
 

- обезпечаване на училищата и 

детските градини с годишни 

образователни планове за 

безопасна градска мобилност 

с участието на експерти от 

общините, ОДМВР, ПБЗН, 

ЦСМП, родители и др. при 

спазване на държавен 

образователен стандарт за 

приобщаващо образование; 

 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 
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- 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 

ефективността от обучението 

по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

системата на средното 

образование във връзка с 

обучението по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски 

практики. 

Директор Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП 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 системата на 

образованието. 

-Отбелязване Европейската 

седмица на мобилността 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

учители по 

БДП,класни 

ръководители 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен 

Отчет на УКБДП 
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-Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на загиналите при 

ПТП с беседа в ЧК 

-Организиране на изложба с 

рисунка на ученици от начален и 

прогимназиален етап на тема: “Аз 

зная и мога да се движа 

безопасно“ 

2.1.4 Организиране и провеждане 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. 

 

учители по 

БДП,класни 

ръководители 

V-X клас 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.5 Организиране и провеждане на 
Национално състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас 

Подпомага 

възпитанието и 

обучението на 

учениците в култура 

на поведение на 

пътя, свързана със 

спазването на 

общовалидните 

правила и норми за 

лична и колективна 

безопасност. 

Подкрепя учениците 

да могат да вземат 

самостоятелни и 

адекватни решения в 

различни ситуации на 

пътя, като осъзнават 

действията си и носят 

 Организирана и проведена 

олимпиада по БДП  

Срок:  

Училищен кръг:  

Февруари 2023 г. 

Общински кръг :  

Март 2023 г. 

Областен кръг: 

Май 2023 г. 

Национален кръг: 

Юни 2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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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. 

2.1.6 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. 

НДД, общини, 

училища  

Срок: 

април – юни 2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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2.1.7 Републикански шампионат 

“Младежта за безопасност на 

движението” - 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 

спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 

приложните елементи 

от специализираните 

програми по БДП и 

медико-санитарна 

защита. 

НДД, общини, 

училища 

Срок:  

април – юни 2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

2.1.8 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

-„Да пазим децата на пътя“ 

-Подновяване на пътната 

маркировка в близост до 

сградата на училището 

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

класни 

ръководители, 

учители ГЦОУД 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.   

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП/ 

ОКБДП и годишно 

в годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП./Писмо за 

съдействие до 

компетентните 

органи/ 
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2.1.9. 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. 

класни 

ръководители, 

учители ГЦОУД 

 

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, насочени 

към ученици от начален 

етап на основното 

образование 

Срок: 

15.09 – 30.09.2022 г. 

Докладвана от 

класните 

ръководители на 

Първи клас. 

2.1.10 Провеждане на кампании на 

УКБДП за безопасна градска 

мобилност, насочени към деца и 

ученици  

-„Моят безопасен път до 

училище“ 

-„Безопасно придвижване с 

обществен транспорт“ 

-„Отговорни на пътя“ 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

класни 

ръководители, 

учители по БДП 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици  

Срок: 30.06.2023 г. 

Докладвана от 

класните 

ръководители  

2.1.11 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 

УКБДП 

 

Дейност на училищните 

комисии по БДП 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отчет за 

дейността на 

УКБДП 
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оказване на помощ 

в случай на 

опасност . 

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 Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок:  29.06.2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и годишно 

в годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

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. 

учители по БДП, 

класни 

ръководители 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: 16-22.09.2022 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и годишно 

в годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  
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2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки 

по БДП спрямо работещите в 

бюджетни организации.  

 

Предпазване на  

работещите в 

бюджетните 

организации от ПТП 

при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

ДССД   Функциониращи системи 

от мерки по БДП в 

бюджетните организации. 

Срок: постоянен 

Разработена от 

ДАБДП 

стандартизира-

на методология 

за предпазване 

на работещите 

в бюджетните 

организации от 

ПТП при 

служебното им 

взаимодействие 

с пътната 

система.  

Системи от мерки 

по БДП на 

бюджетните 

организации. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и годишно 

в годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

    

 

Изготвил : Председател на УКБДП :Ваня Кънева 

                 Членове: 1.Емилия Петкова 

                                2.Костадин Мухчиев 
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