
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021г. 

НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. ПЛЕВЕН 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1 

№ 

2 

Наименование на 

мярката 

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник 

по мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката 

6 

Източник на 

информация и 

контрол 

1.1 Цел: 

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на дейностите по БДП 

1.1.1 Разработване на годишен 

план-програма за БДП 

Годишна плановост на 

мерки по БДП 

УКБДП Годишен план-програма за 

БДП 

Срок: 15.09 

Разработени и 

представени на 

Директора и ПС 

мерки 

1.1.2 Приемане план-програмата 

на УКБДП от 

педагогическия съвет 

 

Годишна плановост и 

отчетност 

Председател на 

УКБДП 

Годишен план-програма за 

БДП 

Срок: 15.09 

Актуализиран план 

за действие. 

Информация, 

докладвана на ПС 

1.1.3 Поместване на годишната  

План-програма на интернет 

страницата на училището 

Осигуряване на 

публичност на 

училищните дейности 

по БДП. 

Председател на 

УКБДП 

Отговорник за 

поддържането 

на сайта на 

училището 

Разработена училищна 

План-програма по БДП  

Срок: 20.09 

Интернет 

страницата на 

училището 

1.1.4 Изпълнение на годишна 

училищна План-програма 

по БДП 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

училището 

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители, 

Изпълнение на училищен 

план-програма 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП 



учители по 

БДП 

Годишен доклад по 

БДП 

1.1.6 Докладване на годишното 

изпълнение на мерките по 

БДП 

 

Годишна отчетност Председател на 

УКБДП 

Информация от УКБДП 

пред РУО  

Срок: Месец юли 

Училищен годишен 

доклад по БДП 

1.2 Цел: 

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

държавната политика в училище 

1.2.1 Изпълнение на 

методически указания на 

ДАБДП в изпълнение на 

НСБДП и произтичащите 

от нея документи 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и отчитането 

на мерките по БДП 

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители, 

учители по 

БДП 

Изпълнени методически 

указания 

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по 

БДП 

1.2.2 Преглед на сигнализацията 

и маркировката за 

обезопасяване  района на 

училището. 

 

Обезопасяване района 

на училището 

Членове на 

УКБДП (М. 

Георгиев, Г. 

Чудомиров) 

 

Извършен преглед на 

инфраструктурата в района 

на училището 

Срок: 15.09. 

Информация за 

състоянието на 

инфраструктурата в 

района на 

училището 

1.2.3 Преглед на състоянието на 

прилежащата към училище 

пътна инфраструктура, 

уведомяване на Директора и 

компетентните органи за 

наличие на необезопасени 

участъци и конфликтни 

точки и съдействие за 

обезопасяването им. 

Идентифициране на 

Обезопасяване района 

на училището 

Членове на 

УКБДП (М. 

Георгиев, Г. 

Чудомиров) 

 

Извършен преглед на 

инфраструктурата в района 

на училището 

Идентифициране на 

локалните рискови фактори, 

на промените в околната 

среда и поведението на 

участниците в движението 

Срок: м. декември, м. май 

Информация за 

състоянието на 

инфраструктурата в 

района на 

училището 



локалните рискови 

фактори, на промените в 

околната среда и 

поведението на 

участниците в движението. 

 

1.3 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.3.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия 

по БДП 

Излъчване на ясни и 

единни послания по 

темата за БДП 

УКБДП 

Отговорник за 

поддържането 

на сайта на 

училището 

Изпълнени мерки по единна 

комуникационна стратегия 

Срок: постоянен 

Официална 

интернет страница 

на училището 

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

2.1 Цел: 

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

като участници в движението по пътищата 

2.1.1 Осъвременяване на 

учебната документация по 

БДП 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

УКБДП 

 

Изпълнени мерки по 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.2 Определяне на учителите, 

които ще преподават БДП, 

и финансов ресурс за 

обезпечаване на 

обучението 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Директор 

Председател на 

УКБДП 

Изпълнени мерки по 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: 15.09 

Училищен годишен 

доклад 



2.1.3 Запознаване на класните 

ръководители и учителите 

по БДП с учебните 

програми по БДП и 

определяне на конкретни 

образователни цели 

 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

УКБДП 

Класни 

ръководители, 

учители по 

БДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: 15.09. 

Учебни програми 

по БДП 

2.1.4 Интегриране на темите по 

БДП в темите от учебното 

съдържание по 

общообразователни 

предмети 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

Учителите Изпълнени мерки по 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: постоянен 

Учебни програми 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.5 Прилагане на единни 

образователни стандарти, 

съобразени с възрастта на 

учениците 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

Учители по 

БДП 

Изпълнени мерки по 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: постоянен 

Училищен годишен 

доклад 

2.1.6 Обучение учениците по 

БДП в системата на 

образованието 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

УКБДП 

Класни 

ръководители, 

учители по 

БДП 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП  

Реализирани часове по БДП 

Срок: по график за 

провеждане на часове по 

БДП 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.7 Провеждане на изнесени 

уроци по БДП 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

Класни 

ръководители, 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП  

Реализирани часове по БДП 

Докладвани мерки 

на тримесечни 



на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

учители по 

БДП 

Срок: по график за 

провеждане на часове по 

БДП 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.8 Организация и снабдяване 

с учебни пособия и 

материали по БДП  

 

Обогатяване на 

материално-

техническата база по 

БДП 

Членове 

УКБДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: м. октомври 

Училищен годишен 

доклад 

2.1.9  Използване на справките 

на МВР (публикувани на 

сайта на МВР – 

htpps://www.mvr.bg/opp, 

секция полезна 

информация → безопасност 

на пътя → статистика) за 

ПТП с деца и ученици в  

часовете по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Учители по 

БДП 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП  

Реализирани часове по БДП 

Срок: по график за 

провеждане на часове по 

БДП 

справките на МВР 

за ПТП с деца и 

ученици 

2.1.10 Осигуряване на механизъм 

за обратна връзка и оценка 

на ефективността от 

обучението 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

УКБДП 

Учители по 

БДП 

Информация за резултатите 

от дейността през годината, 

анализ и мерки по БДП, 

включително и за 

предложения до кмета за 

подобряване на прилежащата 

пътна инфраструктура преди 

началото на новата учебна 

година 

Срок: м. юли 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.11 Повишаване на 

квалификацията на 

учителите във връзка с 

обучението по БДП 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в областта 

на БДП 

Директор 

УКБДП 

Изпълнени мерки за 

повишаване квалификацията 

на учителите 

Годишен доклад по 

БДП 



Заимстване на добри 

европейски практики 

2.1.12 Провеждане и контрол на 

“Петминутката” в края на 

последния учебен час за 

деня в V, VІ и VІІ клас 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Председател 

УКБДП 

Учители в V, 

VІ и VІІ клас 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

учениците по БДП 

Срок: ежемесечно 

Училищен годишен 

доклад 

2.1.13 Провеждане на минимум 4 

редовни заседания на 

УКБДП и изпълнение на 

взетите решения  

 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

училището 

Членове на 

УКБДП 

 

Проведени минимум 4 

редовни заседание на 

УКБДП  

Изпълнение на решения от 

заседания на УКБДП 

Срок: на тримесечие 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад по БДП  

2.1.14 На първата родителска 

среща под мотото „Пази 

семейството си на пътя“ в 

рамките на поне 10 минути 

информираност по 

безопасност на движението 

по пътя, свързана с 

рисковото поведение на 

възрастните, личната 

безопасност и опазване 

здравето и живота на децата 

и останалите участници в 

движението. 

 

Информираност по 

проблемите на БДП 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

информираността на 

родителите за проблемите по 

БДП 

Срок: м. септември 

Справки на МВР 

Информация за 

състоянието на 

инфраструктурата в 

района на 

училището 

2.1.15 Провеждане на 

разяснителна кампания във 

връзка със спазване на 

противоепидемичните 

Информираност по 

БДП 

УКБДП 

Класни 

ръководители, 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

информираността на 

Информация за 

изпълнени мерки 



мерки при  пътуване с 

обществен/ личен 

транспорт 

 

учители по 

БДП 

родителите за проблемите по 

БДП 

Срок: м. септември 

2.1.16 Отбелязване на Световния  

ден за възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия в час на 

класа 

 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Поведен тематичен час на 

класа 

Проведени инициативи 

Срок: м. ноември 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.17 Отбелязване на Европейски  

ден без жертви на пътя и 

Международния ден за 

безопасност на движението 

по пътищата 

 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Проведени инициативи 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.18 Включване в инициативите 

за отбелязване на 

Европейската седмица на 

мобилността 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

Учители по 

ФВС 

Проведени инициативи 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.19 Изготвяне на инструктаж за 

транспортна безопасност, 

който да се провежда с 

възрастните придружители 

и с учениците при групови 

пътувания 

 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и отговорно 

отношение към 

Членове на 

УКБДП (П. 

Якимова, М. 

Георгиев) 

 

Изготвен инструктаж 

Срок: м. октомври 

Изготвен 

инструктаж 

 



личната безопасност и 

тази на околните 

2.1.20 Контрол на планираните 

графици за екскурзии и 

пътувания 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици 

Директор  Проведен контрол 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.21 Провеждане на разговори с 

учениците – велосипедисти 

за безопасно придвижване. 

 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и отговорно 

отношение към 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни и 

допълнителни знания и 

умения за разпознаване 

и оценка на опасните 

ситуации  

Членове на 

УКБДП (М. 

Георгиев, Г. 

Чудомиров), 

класни 

ръководители, 

психолог 

Проведени разговори 

Срок: м. октомври, м. май 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.22 Провеждане на разговори с 

учениците от ХІІ клас, 

водачи на МПС, относно 

правилата за паркиране в 

района на училището 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и отговорно 

отношение към 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни и 

допълнителни знания и 

умения за разпознаване 

и оценка на опасните 

ситуации  

Членове на 

УКБДП 

Класни 

ръководители 

на ХІІ клас 

Проведени разговори 

Срок: м. октомври, м. май 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 



2.1.23 Контрол на паркирането на 

МПС в района на 

училището на 

определените паркоместа. 

 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и отговорно 

отношение към 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни и 

допълнителни знания и 

умения за разпознаване 

и оценка на опасните 

ситуации 

Членове на 

УКБДП ( М. 

Георгиев, Г. 

Чудомиров) 

Осъществен контрол 

Срок: постоянен 

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП  

Училищен годишен 

доклад 

2.1.24 Информация за 

постигнатите резултати от 

обучението на учениците  

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП 

Подготвени ученици в 

областта на БДП 

УКБДП 

Учители по 

БДП 

Информация от УКБДП пред 

ПС 

Срок: м. юли 

Училищен годишен 

доклад 

 


