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 I.  Организация  
  

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с 

държавните образователни изисквания.  

  

2. Организацията се извършва от Директора на ПГЕ „А. С. Попов” –гр. Девин със 

съдействието на членовете на комисията.  

  

3. Занятията се осъществяват от квалифицирани учители (класни ръководители), 

определени със заповед от Директора. Задължителните часове по БДП са заложени в 

годишната преподавателска заетост на същите.  

  

4. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за VIII –Х клас и 

модули – за XI и XII клас.  

  

5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия 

план се използва: специализирана литература, материали от централния и местния печат, 

учебно-методически помагала и др.  

  

  

 II.  Цели  
  

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически 

персонал в ПГЕ ”А. С. Попов” - гр.Девин.  

  

2. Формиране у учениците на:  

- съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с 

безопасност на движението по пътищата;  

- основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните 

ситуации;  

- трайни навици за безопасно движение по пътя и оказване на помощ 

в случай на нужда.  

  

 III.  Задачи  
  
1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на 

пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.  

2. Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движението.  
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3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумението 

правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.  

4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 

часовете по БДП  /учебни помагала,мултимедийни презентации и др./.  

  

5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за 

подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по БДП.  

  

6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и 

отправяне на предложения до Община Девин за подобряване организацията на 

движението в района на училището и обезопасяването му.  

  

7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии 

за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на 

иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното 

съдържание.  

  

8. С учениците от VIII - ХII клас преподавателите да провеждат ежемесечно 

"5минутка" краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 

безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.  

  

  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ  

1  

№  

2  

Наименование  на  

мярката  

3  

Ефект  на  

мярката  

4  
Отговорник 

на мярката  

5  
Индикатор 

и срок по 

мярката, 

докладвани 

на заседания  

6  
Източник на  

информация  

за  

докладване на 

изпълнениет о 

на мярката  

1.1  Цел:  
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и 

оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка  



4  

  

1.1.1  Годишна актуализация 

на Плана за действие за 

БДП 2022 г.   

  

Гъвкавост 

 и 

адаптивност 

на годишното 

изпълнение 

на политиката 

по  БДП 

съгласно 

годишните 

приоритети и 

оперативни  

цели  на  
националната 

политика 

 по БДП, 

разработвани 

от ДАБДП.  

УКБДП  Актуализир 

ан План за 

действие за 

БДП.  
Предложен 

ия  на 

компетентн 

ите 

институции.  

Срок: 

 за 

актуализаци 

ята  - 

ежегодно - 

постоянен.  

Актуализира 

н  План 

действие 

БДП.  

за 

за  

1.1.2  Разработване  на 

годишен план-програма 

за БДП на училищно 

ниво.  

Годишна 

плановост на 

мерки по БДП 

на  ниво 

 на 

училище  

УКБДП  Годишни 

планпрограми 

за  

БДП  на 

училищно 

ниво.  

Срок: 

ежегодно  

Годишна 

планпрограма 

за БДП, 

представена 

от директора 

на училището.  

 

    15 

септември  

2020-2029 г.  

 

1.1.3  Докладване на 

годишното изпълнение 

на държавната политика  

по БДП  

Годишна 

отчетност на 

държавната 

политика по 

БДП- 
състояние на 

БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически 

цели,  и  

приоритети  

Комисия по 
БДП в ПГЕ „  
А. С. Попов“ 

– гр. Девин  

Доклад 

 за 

годишното 

изпълнение 

на 

държавната 

политика по 

БДП.  

Срок:  31 

март.  

Представени 
доклади към  

ДАБДП  
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1.1.4  Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по  
БДП в рамките на 

одобрения бюджет на 

училището  

 Планово  и  

финансово 

обезпечаване 

на мерките на 

училищно 

ниво.  

ПГЕ „А. С. 

Попов“ – гр.  

Девин  

Предвиждан 

 е  на  

устойчиво  

финансиран 
е на мерките 

по БДП в 

годишния 

бюджетен 

разчет  на 

училището.  

Срок:  

постоянен.  

Бюджетен 

разчет на 

училището. 

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.  

Стандартизир 

 ане  на  

планирането, 

изпълнението 

, оценката и 

отчитането на 

държавната 

политика 

 по 

БДП.  

ПГЕ „А. С. 

Попов“ – гр.  

Девин  

Изпълнени 

методически 

указания.  

Срок:  

постоянен.  

Кореспонден 

ция  между  

институциите  

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.  

Провеждане 

на 

целенасочена 

комуникацио 

нна и медийна 

политика.  
Излъчване на 
ясни и единни 
послания  

темата за БДП 

в 

общественото 

пространство. 

ПГЕ „ А. С. 

Попов“ – гр.  

Девин  

Активна 

медийна 

политика.  

Срок:  

постоянен.  

Официалната 

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 при 

взаимодействието им с пътната система като участници в движението по 

пътищата  



6  

  

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  

- заделяне на 

финансови, технически 

и човешки ресурси за 

обезпечаване на 

обучението по БДП;  

- 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; - 

използване на учебни 

материали и подходи, 

подходящи за възрастта; 

- 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, в т.ч. 

обучение по оказване на  

Поставяне на 

темата във 

фокуса на 

обществен 

дебат  
Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на 

учениците по 

БДП  
Подготвени  

ученици в 

областта на 

БДП.  

ПГЕ „ А. С. 

Попов“ – гр.  

Девин  

Изпълнени  

 мерки  за  

подобряване 

обучението 

на учениците 

по БДП.  

Срок:  

постоянен.  

Докладвана  

годишно 

 в 

годишния  

 доклад  за  

изпълнение 

на политиката 

по БДП.  
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 първа помощ за 

учениците в горните  

класове;  

-  осигуряване  на 

механизъм за обратна 

връзка и оценка  

  

    

2.1.2  Организиране и 
провеждане на  
извънкласни инициативи 

по БДП за учениците.  

Подкрепа 

 за 

творческите  
изяви на 

учениците по 

темата за  

БДП.  

ПГЕ „ А. С. 

Попов“ – гр.  

Девин  

Изпълнени 

извънкласни 

инициативи 

по БДП за 

ученици в 

училище.  

Срок:  

постоянен.  

Докладвана от 

УКБДП.  

2.1.3  Организиране и 

провеждане на 

състезания по БДП, 

общински извънкласни 

инициативи за ученици, 

свързани с културата на 

движение по пътищата.  

Подкрепа 

 за 

творческите  
изяви на 
децата по 

темата за  

БДП.  

ПГЕ „ А. С. 

Попов“ – гр.  

 Девин  в  

сътрудничес 

 тво  със  
Сектор 

Пътна 

полиция  

Изпълнени 

инициативи 

по БДП за 

ученици.  

Срок:  

постоянен.  

Докладвана от 

УКБДП.  

2.1.4  "Посланията на есенния 

лист" връчат своите 

послания за спазване на 

правилата за движение 

по пътищата, 

прикрепени към есенен 

лист, на водачите на 

МПС.  

Фокусиране 

на вниманието  
на учениците, 
водачите на  

 МПС  и  на  
всички 

участници 

 в 

движението 

върху 

необходимост 

та  от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността  

в  есенно- 
зимните 

условия.  

Попов“ – гр.  

 Девин  в  
сътрудничес 

 тво  със  

Сектор 

Пътна 

полиция БЧК  

Изпълнена 

кампания в 

областта на 

БДП, 

насочени 

към деца и 

ученици 

Срок:  
01.10.  –  
31.10.2022  

г.  

Докладвана от 

УКБДП.  

2.2  Цел:   
Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи 

квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни 

средства  
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2.2.1  Организиране и 
провеждане на 
превантивни кампании 

за опазване живота и 
здравето на водачите на 
ППС с акцент върху 
превишената/несъобраз 
ената скорост, 

шофирането след  

Подготвени  

 водачи  за  

безопасно 

управление на 

пътни 

превозни 

средства  
Допълващо и 

надграждащо  

Попов“ – гр.  

 Девин  в  

сътрудничес 

 тво  със  

МВР, 

ОКБДП, БЧК  

Организиран 

е  и  

провеждане 

кампании 

Срок:  

постоянен.  

Докладвана от 

УКБДП  

 употреба на алкохол, 

наркотични вещества и 

техните аналози, 

ползването на предпазни 

средства, техническата 

изправност на МПС, 

поведението на 

участниците в 

движението към 

уязвимите участници в 

него, при преминаване 

на автомобил със 

специален режим на 

движение и др.  

обучение 

 за 

водачите 

 на  

МПС  след  

придобиване 

на 

правоспособн 

ост  
Повишаване 

на  
информирано 

стта  за  
рисковите 
фактори,  

свързани  с  

безопасността 

на движението 

по пътищата  

   

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.  

Популяризир 

ане  на 

политиката за 

БДП.  

Попов“ – гр.  

Девин  в  

сътрудничес 

тво  със  
МВР, 

ОКБДП, БЧК  

Организира 

ни  и  
проведени 

мероприяти 

я.  

Срок:  

ежегодно, 29 

юни.  

Докладвана от 

УКБДП  

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.  

Популяризир 

ане  на 

политиката за 

БДП.  

Попов“ – гр.  

Девин  в  

сътрудничес 

тво  със  

МВР, 

ОКБДП, БЧК  

Организиран 

и  и 

проведени 

мероприятия 

Срок:  

ежегодно.  

Докладвана от 

УКБДП  
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 IV.  Дейности и мероприятия   
  
м. Септември  

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и ако е нужно 

да изготви предложение за обезопасяване на района на училището.  

Срок: X 2022 г.  

2. Училищната комисия да обсъди програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП.  

Срок: X 2022г.  

  

3. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.  

Срок: IX 2022г.   

  

4. Провеждане на занятие във випуск VIII клас на тема „Най-безопасният път до 

училище“ и с випуск XII клас на тема „Какво трябва да знам като млад шофьор“  

Срок: X 2022 г.   

  

5. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците и методически 

ръководства и насоки за учителите.  

Срок: X 2022г.  

  

м.Октомври   

6. Планиране на квалификационната дейност на учителите по БДП.  

Срок: X 2022г.   

  

7. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: X 2022г.  

  

м.Ноември  

8. Класните ръководители да проведат беседа -разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение.  

Срок: XI 2022 г.  

   

9. Отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия.  

Срок: XI 2022 г.  
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10. В материалите на училищния сайт да намерят място теми, посветени на БДП и 

отбелязания Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните 

произшествия.  

Срок: XI 2022 г.  

  

11. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: XI 2022 г.  

 м. Декември  

12. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и 

рисковете на студеното време.  

Срок: XII 2022 г.  

  

13. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: XII 2022 г. 

м. Януари  

14. Запознаване с възможни причини и рисково поведение, поради които учениците 

стават обект на нещастни случаи при движението по пътищата.  

Срок: I 2023 г.  

 м. Февруари  

14. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: II 2023г.   

  

15. Доклад от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по 

БДП през Първия учебен срок по отношение на:  

-Урокът.  

-Петминутката.  

-Работа с рискови ученици.  

Срок: II 2023 г.   

 

м. Март  

17. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и безопасни 

игри на улицата.  

Срок: III 2023 г.  

 

м. Април  

18. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

наблюдения и др.) да се провеждат беседи с учениците за припомняне правилата за 

безопасност на движението и да се проведе инструктаж срещу подпис. Проверяване 

на съпътстващата документация.  

Срок: преди всяко организирано мероприятие  

  

19. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: IV 2023 г.  
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м. Май  

20. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за 

подобра видимост на пешеходеца, като участник в движението, употребата на предпазни 

колани от пътниците; предпазни каски и други защитни средства за велосипедисти, 

мотопедисти, скейтбордисти и ролеристи.  

Срок: V 2023 г.  

   

 

м.Юни  

21. Месечно работно заседание на комисията по БДП.  

Срок: VI 2023 г.  

  

22. Доклад от УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от обучението по БДП 

през учебната година.  

Срок: годишен съвет  

 V.  Действия при ПТП с ученици и/или учители.  
  

1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и/или 

учители от ПГЕ “А. С. Попов“ – гр. Девин, при които има пострадали, директорът 

задължително информира Началника на РУ-Девин, както следва: -по телефона –до 1 

час след узнаване за възникналото ПТП;  

-с писмен доклад, съдържащ информация за пострадалите и за предприетите действия за 

уведомяване на родителите и институциите, имащи отношение към случилото се – след 

изясняване на обстоятелствата, в срок до 24 часа след узнаване за възникналото ПТП.  

  

2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се 

провежда извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по 

БДП в училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и 

общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве 

при работа с учениците.  

  

 VI.  Състав на училищната комисия по БДП.  

  

Училищната комисия по БДП е в състав:  

Председател : Съби Р. Кафеджиев – ст.учител 

Членове:  1. Стефан Тюфекчиев – учител 

2. Илияна Прингова - учител 

  


