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   ПЛАН ПРОГРАМА 

ЗА 

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

2021 г 

 

 

План програма за БДП за 2021г е утвърдена на Педагогически съвет на 30.03.2021г   
 

 

Заличено съгласно чл.2 

от ЗЗЛД 

mailto:highschool_iane_sandanski@abv.bg


Мярка Отговорна 

институция и 

срок 

Финансов 

ресурс 
Ефект и индикатор 

за изпълнение 
Източник 

на информация 
и контрол 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 
 
 
1.1 Подготовка на мерки за целите на 

изпълнение на план-програмата по БДП; 

представянето им на екипа на ПГ „Яне Сандански“ 

 

 

Комисия по 

БДП в 

училище 

/УКБДП/ 

 
31 март,2021 

 

 

 

 

Бюджет на 

институцията 

 
 
 
Осигуряване на 

плановост в работата 
Разработени мерки по 
БДП 

 

 

 

Разработени и 

представени на 

мерки 

 
 
1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 

плановата година в единна областнa годишнa План- 

програма по БДП 

 

 

Комисия по БДП 

в училище 
 
31 март,2021 

 
Бюджет на 

институцията 

 
Осигуряване на 

плановост на дейностите 

по БДП - 

Разработени мерки по 

БДП 

 

 

План- програма 

за БДП 

 

1.3 Поместване на годишната План- 

програма по БДП на интернет страницата на 

училището 

Директор 

31 март, 

2021 

Бюджет на 

институцията 
Осигуряване на 

публичност на 

Програмата по БДП 

 
Разработена областна 

План-програма по БДП 

 

Интернет 

страницата на 

ПГ ‚Яне Сандански“ 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

1.4 Изпълнение на годишна областна План- 

програма по БДП 

 

 

 Постоянен 

 

Бюджет на 

институцията 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

училището 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на 

Комисията по БДП  и изпълнение на взетите решения 

Членове на 

комисията 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

училището 

 

Проведени мин. 4 

редовни заседания 

 

 

 

 

 

Изпълнение решения 

от заседания на 

ОКБДП 

Докладван

и мерки на 

ПС 

 

 

1.6 Провеждане на обучения по БДП 

Членове на 

комисията, 

Класни 

ръководи 

тели 

Съгласно 

график 

Комисия по 

БДП 

 

Проведени обучения 

Докладван

и мерки на 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

Областе

н 

годишен 

доклад 

по БДП 

 

1.7 Изпълнение на методически указания от УКБДП във 

връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в 

изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея 

документи 

 

Членове на 

комисията по 

БДП 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 

Оптимизиране 

дейността на УКБДП 

 

Изпълнени 

методически 

указания 

Докладва

ни мерки 

на 

тримесечн

и 

заседани

я на 

УКБДП 

 

 

 

 

годишен 

доклад 

по БДП 

 

 

1.8 Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП 

Председател 

на УКБДП 
 
 

Членове на 

УКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 
Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване 

изпълнението на 

политиката 
 
Предприети корективни 

мерки 

Докладвани 

мерки и 

взети 

решения на 

тримесечни 

заседания 

на 
УКБДП 



 

 

 

 
 

 

 

1.9 Повишаване капацитета на УКБДП за управление, 

координация и контрол при настъпило ПТП 

 

 

 

 

 

 

Членове на 

УКБДП 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

институцията 

Подобрено 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при ПТП 
 
Създаване на капацитет 

за оценка на 

способностите за 

управление на риска 

при ПТП или усложнена 

пътна обстановка, чрез 

използване на 

подходящи ресурси, 

обучение и тренировка 
 

Оценка на риска 

 

 

 

 

 

 

 

Докладвани 

мерки на 

ПС 

 

 

 

 

1.10 Обезпечаване на УКБДП с необходимия човешки 

и технически ресурс за координация на училищната 

политика по БДП 

 
 
Директор 

 

 
Постоянен 

 

 

Бюджет на 

институцията 

Ресурсно обезпечен 

персонал за 

координация на 

училищната политика 

По БДП 
 

издадени заповеди 

 

Заповеди за 

определяне на 

служители, 

отговорни за 

координацията 

на политиката 

по БДП на 

училищно ниво 

 
Годишен 
доклад по 
БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

2.1 Обучение на ученици по БДП 

 
 

УКБДП, класни 

ръководители 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 
Подобрено управление 
на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП; Подготвени 
ученици в 

областта на БДП 

Реализирани часове по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен доклад 

по БДП 



2.2 Организиране и провеждане на извънкласни 

инициативи по БДП за ученици в системата на 
образованието 

 
 

УКБДП, класни 

ръководители 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 
Подготвени 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 
тримесечни 

заседания 

на УКБДП 
 

Годишен 

доклад 

по БДП 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или извънучебна дейност 

Училище 

Постоянен 

Бюджет на 
институцията 

Подобрена безопасност 

на пътуванията с ученици 
Изпълнени мерки за 
повишаване на 
безопасността на този вид 
превоз 

Докладвани 

мерки 

заседания на 

УКБДП 

Годишен 

доклад 
по БДП 

 

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, 
насочени към ученици 

УКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 
институцията 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени кампании 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

На УКБДП  

2.5 Мерки на училищната комисия в развитието на 

средата за обучение по БДП и прилежащата пътна 

инфраструктура, и организация на движението в 

непосредствена близост до училището 

Училищна 
комисия 

 
 

Постоянен 

Бюджет на 
институцията 

Засилена роля на 

училищната комисия по 

БДП 

Изпълнени мерки на 

училищната комисия по 

БДП 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

На УКБДП 

Годишен 
доклад по 
БДП 

2.6 Организиране и провеждане на превантивни 

кампании за водачите на ППС с акцент върху 

превишената/несъобразена скорост, шофирането след 

употреба на алкохол, наркотични вещества и техните 
аналози, ползване на предпазни средства, техническата 

изправност на МПС, поведение на участниците в 

движението при преминаване на автомобил със 

специален режим на движение, др. 

УКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 
институцията 

Подготвени водачи 

Проведени превантивни 
кампании 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

  



 
 
2.7 Актуализация на знанията на водачите на МПС във 
връзка с настъпили промени в законодателството и др. 

УКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 
институцията 

Подготвени водачи 

 
Проведени мерки за 

актуализация на 
знанията 

 Докладвани 

мерки на 
тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

 

2.8 Отбелязване на 29 юни – денят на 
безопасността на движение по пътищата 

УКБДП 

Постоянен 

 

Бюджет на 
институцията 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 
темата за БДП 

 
Проведени инициативи 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

2.9 Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността, Международния ден за безопасност 
на движението по пътищата,   Европейския ден без 
жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за 
възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия и др.  

УКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 
Повишаване на 
обществената 
ангажираност и 
чувствителност по 
темата за БДП 
Проведени 
инициативи 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

2.10 Рутинно и системно прилагане на комплекс от 

мерки по БДП спрямо работещите в ПГЛВ   за 

предпазването им от ПТП при 

взаимодействие с пътната система съгласно 

разработената от ДАБДП стандартизирана 

методология 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Провеждане на обучения на тема реакция 

при настъпило ПТП и оказване на първа помощ 

на пострадали; оборудване на автомобилите с 

пакети за оказване на първа помощ 

 

 

УКБДП 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

Бюджет на 

институцията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

институцията 

Подобряване на 

организационната 

култура в контекста на 
БДП 

 
Приложени мерки по 

системата от мерки по 

БДП 
 

 

 

 

 

Повишена ефективност 

на контролната дейност 
 
Проведени обучения 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

 

 

 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

УКБДП 

Годишен доклад 

по БДП 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3 КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН 



 

3.2 Подобряване информираността на екипа на ПГ 

„Яне Сандански“ и учениците и родителите за 

резултатите от контролната и аналитичната дейност 

 
 

Постоянен 

 
Бюджет на 

Институцията 

Повишена ефективност 

на контролната дейност 
 
Изпълнени мерки за 
информираност 

 Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания 

на УКБДП 

Годишен 

доклад 

по БДП 

 

 

                                                                          

 

4.1 Прилагане на мерки за повишаване 
отговорността на преподавателите по 
отношение 

На техническата изправност на МПС, с които 

се извършва обучение в училище 

 
 
  Директор 

Постоянен 

 

Бюджет на 

институцията 

 

Изпълнени мерки за 

повишаване 

отговорността на 

Преподавателите 

   

Докладвани мерки 

на тримесечни 
заседания на 

УКБДП 

Годишен доклад 

по БДП 

 ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5 : СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА  

 

 

5.1 Провеждане на съвместни  учения за 

реакция при настъпило ПТП 

 

 

 

 

Областна 

администрация 

Община 
ОДМВР 

РПУ  
ЦСМП 

Доброволни 

формирования 

 
Постоянен 

 

 

Бюджет на 

институцията 

Подобрено екипно 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при спешни 

ситуации 
 
Проведени съвместни 

учения 

  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

УКБДП 

Годишен доклад 

  по БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА 



 

 

 

Съкращения 

 

РУО:   Регионални управления на образованието 

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 
 


