


 Настоящият План за действие за безопасност на движението по пътищата на 172 ОбУ 

„Христо Ботев” е съставен в съответствие с изискванията на следните документи: 

 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021- 2030 г.; 

 План за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата ; 

 Секторна 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. 

 Целите и тематичните направления в настоящия план отчитат областите на въздействие 

в съответствие с националната политика по БДП. Ефекта на въздействие е съобразен с мерките. 

Индикаторът, срокът по мярката и източникът на информация за докладване на изпълнението на 

мярката са определени 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 следва да бъде актуализиран: 

- В началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021-

2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата; 

- При необходимост.  

            Актуализация се извършва при необходимост от допълване и/или конкретизиране на 

мерките на годишна база и при планиране на нови мерки, за чието включване в Плана за 

действие да са налични обективни предпоставки,  съгласно годишните приоритети и 

оперативните цели на държавната политика по БДП. 

Отчитането на дейностите по Плана за действие се осъществява по разработени от 

ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата. 

        В 172 ОбУ „Христо Ботев” се осъществяват и спазват следните задължения, 

произтичащи от нормативните документи: 

1. Провеждане на обучение в часовете по БДП, съобразно държавния 

образователен стандарт; 

2. Извършване на тестово изпитване в края на учебната година; 

3. Периодично обучение на училищната площадка с практически казуси; 

4. Заложени дейности по ”Безопасност на движението по пътищата” в 

Годишния план за дейността на училището; 

5. Предвидени средства от бюджета за постоянна и периодична актуалност на 

квалификацията на учителите по БДП; 

 



1 

№ 

2 

Мярка 

3 

Ефект  

5 

Индикатор и 

срок 

 

6 

Източник на 

информация за доклад 

1. Отчитане на 

изпълнението на Плана 

за действие за БДП от 

Годишния план за 

дейността на 

училището за 2021 г.  

Годишна 

отчетност на 

дейностите по 

БДП в 172 

ОбУ 

Предоставяне на 

информация за 

изпълнение на 

мерките от 

училищния план по 

БДП за 2021 г.  

 

Срок: 30.01.2022 г.  

Годишен план за 
дейността на 
училището, доклади 
от класните 
ръководители, 
тестове по БДП, 
проведени 5-
минутки по БДП и 
др. 

2. Изпълнение на годишните 

дейности по  БДП  
Целенасочено 

формирани 

знания и 

умения по 

БДП у 

учениците 

Реализирани 

годишни мерки 

за  БДП  

 

Срок: през 

учебната година 

Доклади на класните 

ръководители 

Доклади до РУО, 

МОН, Столична 

община и 

заинтересованите 

институции. 
Годишен доклад 

3. Информиране за изпълнени 

мерки  
Периодична 

отчетност по 

БДП. 

Информация с 

изпълнени мерки  

по БДП. 

Срок: регулярно, 

при поискване 

Изпращане на 

информация до 

РУО  за изпълнени 

мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

Училищни дейности. 

Отразяване на 5-минутката 

по БДП в дневника на 

класа. 

Информация от 

извънкласни дейности и 

др. 

 
 

4. Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП  

Годишна 

отчетност на 

държавната 

политика по 

БДП  

 

Доклад за 

изпълнени 

годишни мерки 

по БДП по цели. 

Срок: февруари 

2021 г. 

Представен доклад          
от 172 ОбУ  

5 Реализация на мерките по 

БДП в училището 
Дейности за  

надграждане и 

подобряване 

на 

изпълнението 

на плана по 

БДП 

Анализ на 

мерките, 

въздействието, 

потребностите  и 

постигането на 

целите 

Срок: постоянен 

Данни за 
състоянието на 
възпитанието и 
обучението по БДП 
по класове и групи 



6. Наблюдение и оценка на 

изпълнението  и 

резултатността  на 

мерките по БДП 
 

Осигуряване 

на двупосочно 

общуване с 

учениците и 

техните 

родители по 

темите, 

изучавани в 

часовете по 

БДП, както и 

за реални 

ситуации, от 

които в 

семейството се 

черпи опит 

Поддържане на 

база с 

информация от 

обучителните 

тетрадки и 

тестово 

изпълнение на 

задачи в края 

на учебната 

година по БДП 

 

Срок: веднъж 

годишно 

Получаване на 
информация във 
вайбър-групи, от 
срещи с родителите, 
от учениците в ЧК и 
часовете по БДП 

7. Планиране и финансово 

осигуряване на  мерки по 

БДП в рамките на бюджета 

на 172 ОбУ 

Планово и 

финансово 

обезпечаване 

на мерките          на 

училищно 

ниво 

Предвиждане на 

устойчиво 

финансиране на 

мерките по БДП    в 

годишния бюджет 

на 172 ОбУ 

Срок: постоянен. 

Бюджет на 172 ОбУ 
Годишен доклад за 
изпълнение на   
мерките по БДП. 

8. Синхронизиране на работата 

на учителите в начален и 

прогимназиален етап и 

прилагане на общи 

инициативи и дейности по  

БДП. 

Унифицирана и 

целесъобразна 

работа по БДП с 

постоянен 

характер, 

надграждана по 

класове и етапи 

Установяване на 

общи решения по 

дейностите по БДП 

в 172 ОбУ 

 

Срок: постоянен. 

Приемственост 
между етапите в 
училищното 
обучение в 172 ОбУ 
– начален и 
прогимназиален 

9. Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в 

изпълнение на НСБДП и  

документите, свързани с тях 

Установяване 

на единност 

при 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и 

отчитането на 

държавната 

политика по 

БДП на 

училищно 

ниво 

Приложени в 

практиката на 

обучението по 

БДП методически 

указания. 

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по 

БДП  
Документални 
източници – тестови 
тетрадки по БДП, 
електронен дневник 
с отразени 5 мин в 
последния за деня 
час, снимки от 
практически 
занимания в часовете 
по БДП по седмично 
разписание и др. 

10. Провеждане на 

педагогически съвет с 

обсъждане на иновации в 

работата на учителите по 

Общи  действия 

и координация 

за ефективно 

изпълнение на 

Заседание на 

педагогическия 

съвет 

 

Данни  за  

изпълнение на 

мерките  
 



БДП училищната и 

националната 

политиката по 

БДП 

Срок: веднъж 

годишно, до 15 

септември 

11. 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. 

Активна медийна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 
страница на 172 ОбУ 

12. Подобряване на обучението 

учениците по БДП  

- осъвременяване на 
учебната 

документация по БДП; 

предвиждане на 

финансови средства за 

обучението по БДП; 

- реализиране на ясни 

цели и ефективни 

резултати в обучението 

по БДП 

- реализиране на 

обучение с акцент на 

междупредметните 

връзки, третиращи 

теми, свързани с БДП 

- прилагане на 

педагогически 

инструментариум за 

обучение по БДП, 

съобразен с 

възрастта и нивото 

на усвояване по 

класове и етапи  

- осигуряване на 

обучение, основано на 

приемственост и 

надграждане 

Участие на 

ученици и 

родители в 

мероприятия 

по БДП – 

обучения на 

училищната 

площадка, 

- демонстра

тивни 

съвместни 

занимания 

с 

родители; 

- провежда

не на 

беседи в 

ситуирана 

среда 

Изпълнени 

мерки за 

подобряване 

обучението на 

деца и 

ученици по 

БДП. 

 

Срок: постоянен 

Отразяване в 
годишния доклад на 
172 ОбУ за 
изпълнение на 
политиката по БДП 



- съвместни инициативи с  

районната 

администрация, с БЧК, 

както и с други 

институции – 

неправителствени 

организации и лица – 

представители на 

общините, СДВР, ПБЗН, 

ЦСМП съгласно ДОС за 

приобщаващото 

образование; 

- моделиране на 

ученическото 

мислене и нагласа за 

спазване на 

правилата по БДП 

чрез тематични 

занимания – 

гостуване на 

спектакли с БДП 

теми, училищни 

инициативи и др.  

- свързване на 

теоретичните знания 

с реалния живот, 

чрез ситуиране на 

казуси по БДП на 

полигона в БЧК, на 

училищната 

площадка и др. 

- двупосочна комуникация 

с родителите по повод 

резултатността на 

обучението по БДП 

13. Системно и постоянно 

повишаване на 

квалификацията на всички 

учители – класни 

ръководители и учители по 

предмети по БДП 

Правоспособни 

учители 

по БДП с 

осъвременени 

знания и 

познаване на 

български и 

чужд опит в 

тази област 

Изпълнени мерки за 

подобряването на 

квалификацията             на 

учителите  

 

Срок: периодично – 

според изтичането 

на валидността 

Отразяване на 
текущото състояние 
на квалификацията 
по БДП в годишния 
доклад на 172 ОбУ 

14. Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по 

БДП за                        деца и ученици в 

системата на предучилищното 

и училищното образованието. 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по темата за 

БДП. 

Изпълнени 

извънкласни 

инициативи по 

БДП за деца и 

ученици в 

Информация  в 

годишния доклад на 

172 ОбУ за изпълнение 

на политиката по БДП 



системата на 

предучилищното 

и училищното 

образованието. 

Срок: постоянен 

15. Планиране и иницииране на 

дейности, които по 

опосредстван начин ще 

допринесат за подобряване на 

знанията и опита на учениците 

по БДП  

Стимулиране на 

детската 

креативност по 

БДП. 

Изпълнени 

дейности по 

БДП  

Срок: периодично 

Информация  в 

годишния доклад на 

172 ОбУ за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

16. Участия в състезания по БДП Апробация на 

ученическите 

качества – 

знания, усвоени 

умения, 

способност за 

реакция с 

вземане на 

адекватно 

решение, 

опосредстване 

на възприятието 

за реална връзка 

между обучение 

и физическа 

среда, 

способности за 

съхраняване на 

личната 

безопасност, 

предотвратяван

е на инциденти, 

отговорност 

към 

колективната 

безопасност и 

др. 

Реализирано участие 

в състезание 

Срок: 

съгласно 

регламентите 

на 

състезанията 

Документи за участие 

– заповед, служебни 

бележки, протоколи и 

др. 

17. Превенция на злополуки от 

ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност. 

Превенция на рискове от ПТП 

при идването до училище чрез 

транспортно средство. 

Осигуряване на 

безопасени условия 

за транспорт на 

учениците 

Контрол върху 

безопасния превоз 

на деца и ученици в 

пътните превозни 

средства. 

Изпълнени мерки 

за ограничаване 

на рисковете от 

ПТП при 

осъществяване на 

организиран 

превоз на деца. 

Срок: постоянен. 

Изисквани документи 

от туроператори и 

фирми за превоз. 

Информация в 

годишния доклад на 

172 ОбУ. 



18. Провеждане на родителски 

срещи с родителите на 

учениците по етапи – начален 

и прогимназиален и 

родителски срещи за 

родителите на 

първокласниците по повод 

БДП през първата учебна 

година. 
 

Информирани и 

адекватни в 

усвловията на 

придвижване по 

пътя ученици. 

Разпознаване и 

избягване на 

рисковете като 

участници в 

движението по 

пътищата. 

Проведени 

родителски 

срещи с 

обособена 

тема по БДП 

 

Срок: най-малко три 

пъти годишно 

Годишен доклад на 

172 ОбУ за изпълнение 

на политиката по БДП. 

19. Училищна инициатива -  

„Участвам в пътното движение 

безопасно” 

 

Училищна инициатива „Пази 

детето на пътя“ съвместно с 

районната администрация и 

КАТ. 

Запознаване на 

учениците с 

опасностите на 

движението по 

пътя в 

условията на 

намалена 

видимост и 

заледяване през 

периода на 

есента и зимата. 

Изпълнена 

инициатива 

 

Срок: октомври 2021 

г. 

Информация в 

годишния доклад по 

БДП 

20. Поддържане на високо ниво на 

дейността на училищната 

комисия по пътна безопасност 

в учебните и извънкласни 

занимания по БДП и 

практическа насоченост на 

дейностите. 

Създаване на 

нагласи, умения 

за преценка и 

идентифициран

е на рисковете у 

учениците в 

полза на 

превенцията 

при БДП 

Създаване на връзка 

между компетенции, 

получени чрез 

обучение и 

безрисково 

поведение в реални 

ситуации 

Срок: постоянен. 

Дейност на 

училищните 

комисии по БДП. 

 

 


