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ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 - 2023 година 

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  
НА ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. МОНТАНА 

 

Съкращения 

 

РУО:   Регионални управления на образованието 

ЦИОО:  Център за информационно осигуряване на образованието 

ЦПЛР:  Центрове за подкрепа на личностното развитие 

ГДНП:  Главна дирекция пътна полиция 

ДПО:  Дирекция „Приобщаващо образование“ 

УКБДП: Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата 

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

ОКБДП: Областна комисия по БДП 

БЧК:  Български червен кръст 
 

 

 

 

 

План за действие  

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2021 – 2030 г. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г. 

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030)  

 

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

 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. МОНТАНА 

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 учебната 2021/2022 година 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, 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 пред Педагогическия съвет.  

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. УКБД е предложена и избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав: 

           Председател: Ваня Тодорова Димитрова – старши начален учител: Удостоверение за ПК  рег. № 96109/25.02.2019 г . 

           Членове: Павлина Тонева Ангелова- Янчова– начален учител ЦДО: Удостоверение за ПК рег. № БДП–К 

1203/26/20.05.2019 г. 

                             Добри Димитров Иванов - старши учител по история и цивилизация: Удостоверение за ПК рег. № БДП-К 

671/19/15.04.2013 г. 



4 
 

 

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

     изисквания. 

3. УКБД информира учителите за участие в семинари и обучителни програми по БД. 
 

                    

 

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 

информация за 

докладване на 

изпълнението 

на мярката 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БД в 

единна стратегическа рамка 

1.1.1  Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2021/2022 г. 

пред ПС.  

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по БД в 

училище за 2020 г. 

на база изпълнение 

планираните мерки 

и дейности.  

УКБД 

 

Доклад по Плана за действие 

за БД за 2021/22г. за 

изпълнени мерки за БД. 

 

Срок: м.юли 2022 г. 

 

 

 

 

Отчет на 

изпълнените 

мерки от 

Плана за действие 

за БД за 

2021/2022 г.  

 

Информация от 

класните 

ръководители за 

изпълнени мерки 

на училищно ниво 
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1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БД 2022/23 г.  

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БД  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

училището  

УКБД и 

учители по БД 

 

Актуализиран План за 

действие за БД. 

Предложения на 

компетентните институции. 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

Отчет на Плана за 

действие за БД. 

 

1.1.3 Разработване на годишен план-

програма за БД на училището. 

Годишна плановост на 

мерки по БД на ниво 

училище 

УКБД 

 

Годишен план-програма за БД 

на училищно ниво. 

Срок:  

12 септември 2022 г. 

Отчет на 

годишната план-

програма за БД, 

представена от 

директора на 

училището. 

1.1.4 Изготвяне на график – по дати и 

теми за изучаване на правилата           

за движението по пътища 

Превенция на ПТП с 

ученици 

Класни 

ръководители, 

УКБД 

Годишна план-програма за БД 

Срок: 30.09.2022 г. 

 

Електронен 

дневник -

Adminplus 

1.1.5 Ежедневно провеждане на „5-минутка“ по 

БД с учениците от I - VII клас в края на 

последния учебен час 

Създаване на 

оптимални условия за 

безопасно придвижване 

на учениците  

Преподаватели Годишна план-програма за БД 

Срок: постоянен 

Протоколи от 

контрола на 

Директор и 

ЗДУД 

1.1.6 Организиране дежурства в района на 

училището при  

провеждане на мероприятия 

 с ученици 

Превенция на ПТП с 

учениците 

Дежурни 

учители 

Програма на мероприятията 

Срок: по график на 

мероприятията 

Отчет на 

проведеното 

мероприятие 

1.1.7 Провеждане и отчитане резултатите  

от тестове по БД в края на първи и втори 

срок. 

Усвояване на 

теоретични знания за 

необходимите правила 

като участници в 

уличното движение. 

Преподаватели 

БД 

 

Срок: по график ЧК 

Отчитане пред ПС 

в края на учебната 

година. 
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1.1.8 Запознаване на учениците с пътно-

транспортната обстановка  в района 

на училището и града, анализиране 

на пътнотранспортните 

произшествия с участие на деца  и 

даване на практически          

препоръки за тяхната пътна 

безопасност. 

 

 

 

 

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 с  

РУО, ГДНП, сектор 

„Пътна полиция“, 

ОДМВР, община 

Монтана. 

Класни 

ръководители, 

УКБД 

 

Изготвени обобщени справки 

за ПТП с участието на деца, 

които се съдържат в 

Автоматизираната 

информационна система 

„Пътна полиция" на МВР, 

подсистема ПТП, и в нейния 

Справочен модул. 

Срок: 30.09.2022 г. 

на тримесечие 

Информация, 

докладвана от 

РУО и  ГДНП, 

сектор „Пътна 

полиция“ 

1.1.9 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БД в 

рамките на одобрените бюджети на 

училището 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво.  

Счетоводство Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БД в годишните бюджетни 

разчети на институцията.  

 

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

институцията. 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БД.  

1.2 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 
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1.2.1 Координация на действията на 

училището, регионалните 

управления на образованието, 

ЦИОО, ЦПЛР, ГДНП, ДПО, 

ОБКБДП, ОКБДП, БЧК за вземане 

на съвместни решения и прилагане 

на общи практики в областта на БД. 

 

Консенсус и 

обединени усилия за 

ефективно 

изпълнение на 

политиката по БД 

съобразно 

спецификата на 

училището. 

УКБД Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен 

Кореспонденция 

между 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

1.2.2 Участия в работни съвещания, 

организирани от съответни 

институции  

 

Консенсус и обединени 

усилия за ефективно 

изпълнение на 

политиката по БД 

УКБД Проведена работна среща 

Срок:  

постоянен  

Информация за 

изпълнение на 

решенията  

1.3 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.3.1 Рубрика по БД на сайта на 

училището, включваща 

информация и мероприятия на 

класовете 

Популяризиране 

дейностите по БД и 

стимулиране на 

учениците за 

обучение по БД 

Администратор 

 

Годишна план-програма за БД 

 

Сайт 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 БД: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БД въз основа на 

опита в Република България и 

водещите страни по отношение на 

БД;  

 

 

Подготвени 

ученици в 

областта на БД. 

 

УКБД Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

ученици по БД.  

Срок: постоянен 

Докладвана от 

УКБД 

информация за 

изпълнение на 

политиката по БД. 
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- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси за 

обезпечаване на обучението по 

БД;  

 

- определяне на конкретни 

образователни цели като минимални 

изисквания за обучение по БД в 

училището; 

 

- интегриране на темите по БД в 

темите от учебното съдържание по 

общообразователните учебни 

предмети; 

 

- 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 ръководството на 

училището от централните и 

местните власти в прилагането на 

националната политика по обучение 

в областта на БД; 

 

- обезпечаване на училището с 
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годишни образователни планове за 

безопасна градска мобилност с 

участието на експерти от общините, 

ОДМВР, 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; 

 

- 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, в т.ч. обучение по оказване 

на първа помощ за учениците в 

горните класове 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в училище 

във връзка с обучението по БД.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БД. 

 

Ръководството на 

училището 

Брой учители, получили 

правоспособност за 

преподаване на БД. 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БД в 

училище.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

УКБД 

информация за 

квалификацията 

на учителите по 

БД. 

2.1.3 Практическо занятие - „Безопасно 

движение по тротоар и пресичане на 

Практическо 

прилагане на 

Класни Проведено практическо Доклад от  

класните  
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пешеходна пътека” с ученици от I и II 

клас 

знанията 

 

 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по темата за БД. 

 

ръководители на I   

и II клас 

занятие  

Срок: м. X – XI, м. III - IV 

ръководители на I   

и II клас за 

придобитите 

умения 

2.1.4 Състезание по БД за   

І , ІІ , ІІІ, ІV клас 

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. 

Класни 

ръководители 

І ,ІІ , ІІІ и ІV клас 

Организирани и проведени  

състезания 

 

Срок: м. април 

 

Докладвана 

информация от 

УКБД за 

класирането на 

учениците 

2.1.5 Конкурс за детски рисунки „Аз се движа 

безопасно“ – във връзка с Деня на БД 

Подпомага 

възпитаването и 

обучението на 

учениците в 

култура на 

поведение на 

пътя, свързана със 

спазването на 

общовалидните 

правила и норми 

за лична и 

колективна 

безопасност. Чрез 

Учители на 

ЦДО и класни 

ръководители 

 

Проведен конкурс и 

класиране на ученици 

 

Срок: График по            

национален 

календар 

Докладвана от 

УКБД 

информация за  

класираните 

учениците. 
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конкурса могат да 

се проследят и 

някои резултати 

на учениците, 

придобити в 

следствие на 

обучението по БД. 

2.1.6 Национална ученическа викторина по 

безопасност на движението “Да запазим 

децата на пътя” 2023 - ученици от 1 до 

4 клас и от 5 до 7 клас на училището  

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици 

за действие в 

условията на 

пътното движение 

и формиране на 

култура за 

безопасно 

поведение на 

пътя. 

УКБД Срок: 

Училищен кръг 

Февруари 2023 г. 

Общински кръг   

Февруари – март 2023 г. 

Областен кръг 

Април 2023 г. 

Национален кръг  

11-13 май 2023г.  

Доклад от УКБД 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

2.1.7 Ежедневно и безопасно извозване на 

пътуващите ученици до с.Г. Церовене, с. 

Крапчене, Сумер, с. Николово, с. 

Белотинци  и с. Стубел .  

 

  

Осигуряване на 

безопасен 

транспорт за 

учениците в 

училище.   

Усъвършенстване 

на контрола за 

безопасен превоз на 

учениците в 

пътните превозни 

средства. 

Пътуващи 

учители,  

ръководство 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Доклад на 

пътуващите 

учители 

Докладвана от 

ръководството 

информация за 

изпълнение на 

политиката по БД. 

2.1.8 Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“.  

Родителска среща с родителите на 

учениците от 1 и 2 клас, указания за 

Определяне на 

най-безопасния 

маршрут от дома 

до училище и 

УКБД 

Класни 

ръководители 

Проведени родителски 

срещи 

Срок: 

Докладвана от 

УКБД 

информация и 

протоколи от  
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изработване на безопасен маршрут от 

дома до училище и обратно, 

запознаване с информационни 

материали и попълване на анкетни 

карти за всяко дете. 

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. 

15.09.2022 г. родителските 

срещи 

2.1.9 Практически занимания  за оказване на 

първа помощ на пострадали от ПТП – 

Младежка организация на БЧК с първи 

и втори клас 

Надграждащо 

образование 

УКБД Проведени практически 

занимания 

Срок: постоянен 

Отчет на УКБД 

2.1.10 Преглед на пътната сигнализация, 

маркировката на улиците около училището, 

предпазните мантинели и пана и ако е 

необходимо да направи предложение до 

Общината за подобряване организацията на 

движението в района на училището. 

Разпознаване и 

оценка на 

опасните 

ситуации и 

вредните 

фактори в 

околната среда 

УКБДП Проведен оглед 

Срок: постоянен 

Протокол от 

проведения оглед 

на  УКБД 

 

2.2 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БД 

2.2.1 Отбелязване на Деня на безопасността 

на движението по пътищата – 29 юни 

Популяризиране на 

политиката за БД. 

УКБД 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: м. юни 

Докладвана от 

УКБД 

информация за 
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 изпълнение на 

мероприятията 

2.2.2  Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на загиналите  при ПТП 

- инициативи и изложба от рисунки на 

ученици 

Популяризиране на 

политиката за БД. 

УКБД 

 

 

 

Проведени инициативи 

Срок: м. ноември 

Доклад на УКБД 

за проведените 

мероприятия 

2.3 Цел: 

Развитие на социално-отговорна 

организационна култура за БДП 

    

2.3.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БД спрямо работещите в училище.  

 

Предпазване на  

работещите в 

училище от ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Директор, УКБД   Функциониращи системи 

от мерки по БД в училище. 

Срок: постоянен 

Система от мерки 

по БД на 

училището. 

Докладвана от 

УКБД 

информация за 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БД. 


