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ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г. В  8. СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

*актуализиран според заповед № РД09-660/15.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, утвърждаващ Плана за 

действие 2021 за БДП на Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. 
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Съкращения 

 

РУО:   Регионални управления на образованието 

ДГ:   Детски градини  

НДД:  Национален дворец на децата 

ЦИОО:  Център за информационно осигуряване на образованието 

ЦПЛР:  Центрове за подкрепа на личностното развитие 

ГДНП:  Главна дирекция пътна полиция 

ДССД:  Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ 

ДПСРККР: Дирекция „Политики за стратегическо развитие квалификация и кариерно развитие“ 

ДПО:  Дирекция „Приобщаващо образование“ 

ДСПУО: Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ 

ДПОО:  Дирекция „Професионално образование и обучение“ 

УКБДП: Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата 

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

ОКБДП: Областна комисия по БДП 

СБА:  Съюз на българските автомобилисти 

БЧК:  Български червен кръст 

НДПК:  Национално движение по приложно колоездене 

 

 

Обща информация за план за дейностите по безопасност на движението през учебната 2022/2023 г. в  8. СУ „Васил Левски” 

Планът е разработен и актуализиран 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 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 

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 
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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 за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, 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 дейностите се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата 

 

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 ниво 

училище 

УКБДП 

 

Годишни план-програми за 

БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището. 

1.1.2 Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП пред ДАБДП.  

Годишна отчетност 

на държавната поли 

тика по БДП – състо 

Директор Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени 

Представени 

доклади от 
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яние на БДП, изпъл 

нение на поставени те 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП. 

годишни мерки по БДП по 

цели.  

Срок: 15 февруари.  

институциите към 

ДАБДП 

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, на ниво на 

ЦПЛР, РУО.  

Директор Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на институциите.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни раз 

чети на институ 

циите. 

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. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика 

по БДП.  

 

УКБДП 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: 

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 

комуникационна и 

медийна политика. 

Директор Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет страница 

на 

училището 
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Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни институ 

ции в общественото 

пространство.  

 Публикуване на годишния план-

програма за 2022/2023 г. на 

официалната страница на 

училището 

Публичност Директор Срок: 15.09.2022г. Годишен план-

програма за БДП, 

представен от 

директора 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 БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка 

- Подготовка, планиране и 

провеждане на обучение по БДП 

на учениците от ПГ до VII клас 

по програми, утвърдени от 

Министъра на образованието и 

науката /Приложение 1/ 

- В началото на всеки срок – 

провеждане на инструктаж на 

всички ученици за безопасно 

движение в градски условия  

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата и 

учениците по БДП  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Директор  

Класни 

ръководители, 

Учители по БДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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- Всеки учебен ден, в последния 

учебен час за деня да се провежда 

петмитутка за БДв, която се 

отразява в електронния дневник 

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 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. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца 

и ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

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. 

 

УКБДП, 

съвместно с МОН 

, 

МВР, Сектор 

Пътна полиция  

ДОККПБДП 

 

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. 
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2.1.4.1 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 

възпитаването 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 взимат 

самостоятелни и 

адекватни решения в 

различни ситуации на 

пътя, като осъзнават 

действията си и носят 

пряка отговорност за 

това. Подпомага 

възпитаването на 

качества от значение 

за общото личностно 

развитие като 

информираност, 

култура в отношени 

ята, съобразителност, 

уважение към 

общността и прави 

лата. Чрез състезани 

ето могат да се 

проследят и някои 

резултати на учени 

ците, придобити в 

следствие на 

обучението по БДП. 

УКБДП, 

съвместно с  

МВР, Сектор 

Пътна полиция, 

РУО  

 

Организирана и проведена 

олимпиада по БДП  

Срок:  

Училищен кръг до 

28.02.2023 г.; 

Общински кръг до 

28.03.2023 г.; 

Областен кръг до 

16.05.2023 г.;  

Национален кръг: 

04.06. до 06.06.2023 г.  

18.06. до 20.06.2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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2.1.4.2 Национална ученическа 

викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на 

пътя” 2022  

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 

клас на училищата и ЦПЛР в 

страната. 

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици за 

действие в условията 

на пътното движение 

и формиране на 

култура за безопасно 

поведение на пътя. 

НДД. ГДНП, 

сектор “Пътна 

полиция”, 

НДПК,РУО 

Монтана 

Срок: 

Училищен кръг 

Февруари 2023 г. 

Общински кръг   

Февруари – март 2023 г. 

Областен кръг 

Април 2023 г. 

Национален кръг  

11-13 май 2023г.  

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

2.1.4.3 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. 

2.1.4.4 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 

НДД, общини, 

училища 

Срок:  

април – юли 2023 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 

приложните елементи 

от специализираните 

програми по БДП и 

медико-санитарна 

защита. 

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното и 

училищно образование.  

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

превозни средства. 

МОН, РУО, 

училища, ДГ, 

ЦПЛР 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП 

/ОКБДП и годиш 

но в годишния 

доклад за изпъл 

нение на полити 

ката по БДП. 

2.1.6 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

МОН, РУО, 

училища, ДГ, 

ЦПЛР  

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.   

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорните инс 

титуции информа 

ция – регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП/ 

ОКБДП и годишно 

в годишния док лад 

за изпълне ние на 

полити ката по 

БДП. 
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2.1.6.1 Провеждане на кампания „Пътят 

на първокласника“.  

Определяне на най-

безопасния маршрут 

от дома до училище и 

обратно и иденти 

фициране на препят 

ствия и проблемни 

точки - за родите 

лите на всички уче 

ници на първата ро 

дителска среща са 

коментирани проб 

лемите и изисквани 

ята по пътната безо 

пасност, включител 

но и с участие на 

представители от 

Пътна полиция. 

Училища, РУО, 

ОДМВР, общини 

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, насочени 

към ученици от начален 

етап на основното 

образование 

Срок: 

15.09 – 30.09.2022 г. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ОБКБДП и 

годишно в 

областния годишен 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

на ОКБДП. 

2.1.7 Провеждане на кампании на 

ОКБДП за безопасна градска 

мобилност, насочени към деца и 

ученици  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

РУО, училища, 

ДГ, ЦПЛР 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ОКБДП и годишно 

в областния годи 

шен доклад за 

изпълнение на по 

литиката по БДП. 

2.1.8 Активизиране на дейността на 

училищните комисии в 

развитието на средата за обучение 

по БДП и прилежащата пътна 

инфраструктура и организация на 

Формиране у учени 

ците на съзнателно 

и отговорно отноше 

ние към въпросите 

на личната безопас 

ност и тази на окол 

ните, придобиване 

Училищни 

комисии по БДП, 

РУО, ОДМВР  

 

Дейност на училищните 

комисии по БДП 

Срок: постоянен. 

Отчети за 

дейността на 

комисиите 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 
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движението в непосредствена 

близост до училището.  

на основни допълни 

телни знания и уме 

ния за разпознаане и 

оценка на опасни те 

ситуации и вредните 

фактори в околната 

среда, и оказване на 

помощ в случай на 

опас ност. 

регулярно за  

заседания на 

ОКБДП и годиш но 

в годишния доклад 

за изпъл нение на 

полити ката по 

БДП. 
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Приложение 1  

 

 

 

ТЕМИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП  ЗА ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И I – VII КЛАС. ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В 

ЧАС НА КЛАСА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

Подготвителни групи 

-Пътна среда. Теми: Градът в който живея. 

-Правила и култура на поведение. Теми: На улицата. 

-Правила и култура на поведение на пътя. Теми: Пътувам с автобус-Моят път до училище. 

-Пътна среда. Теми: Изправност на велосипеда-Кои знаци познава велосипедистът. 

-Правила и култура на поведение на пътя. Теми: На площадката за  велосипедисти. 

 

I клас 

-Правила и култура на поведение на пътя. Теми: Моят безопасен път до училище и обратно-Моят робот знае безопасен път до 

училище-Пешеходна пътека-Аз не пресичам сам. 

-Пътна среда. Теми: Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците-Двуколесни пътни превозни средства за деца. 

-Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Знам къде съм-Знам къде са пътните превозни средства-Знам къде 

са другите. 

. 

ІІ клас 

- Правила и култура на поведение на пътя. Теми: Улиците до моето училище- Моят робот знае къде да пресича- Алгоритъм за 

безопасно пресичане. 
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- Пътна среда. Теми: Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства- Отивам на училище с автобус, трамвай, 

тролейбус, лек автомобил- Виждам и чувам пътните превозни средства. 

 

ІІІ клас 

- Пътна среда. Теми: Път. Елементи на пътя. 

- Правила и култура на поведение на пътя. Теми: Велосипед- Пътен светофар за велосипедисти- Безопасни места за управление 

на велосипед- Моят робот спазва сигналите на светофара. 

- Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Знам къде са пътните превозни средства. 

 

ІV клас 

- Пътна среда. Теми: Пътни знаци, пътна маркировка- Кръстовища- Пътни превозни средства, използвани в селското 

стопанство. 

- Правила и култура на поведение на пътя. Теми: В населено място Извън населено място. 

- Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Виждам пътните превозни средства- Чувам пътните превозни 

средства. 

 

V клас 

- Пътна среда. Теми: Скоростен път. Автомобилен път. 

-Пътни превозни средства Теми: Моторни превозни средства. 

-Пътна сигнализация. Теми: Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и пътни знаци за 

въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана. 

-Поведение на пътя. Теми: Конфликти на пътя. 

-Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Виждам-предвиждам. 
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VІ клас 

-Пътна среда. Теми: Видове пътища. Пътна мрежа-Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания 

и даващи допълнителна информация. 

-Правила и култура на поведение на пътя. Теми: Моторни превозни средства със специален режим на движение-Алкохол. 

-Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Сензорни характеристики на зрението 

 

 

VІІ клас 

- Пътна среда. Теми: Карта на пътищата в България и автомобилна навигация- Мотопед. 

- Правила и култура на поведение. Теми: Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., допълнителни 

табели- Скорост.  Пътнотранспортни произшествия. 

- Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Теми: Сензорни характеристики на зрението. 

 

 


