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23 С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е “Ф Р Е Д Е Р И К  Ж О Л И О - К Ю Р И” 

София – 1505 ; бул. Ситняково №21 

Тел./факс : 944 27 81 ; тел. 944 35 88, 944 11 21 

е-mail : lycee23@abv.bg ; site : http://23su.info 

УТВЪРДИЛ : 

ДИРЕКТОР 23.СУ:  

/НИНА ЧАНЕВА/ 

Г ОД И Ш Е Н     П Л А Н 

на 

УКБДП за учебната 2020/2021 година 

*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 

І. Общи положения. Статут 

Комисията по БДП е избрана на заседание на ПС и утвърдена със  Заповед  №У-415/09.09.2020 г. и е в състав: 

1. Мариана Василева Иванова – Председател, старши учител 

2. Тодорка Кръстева Гайдова – Зам. Председател, старши учител  

Членове: 

3. Василка Петрова Шотева – старши учител 

4. Нона Христова Алексиева – старши учител 

5. Зорница Венциславова Костадинова – старши учител 

6. Елена Рашова Божилова – старши учител 

7. Милва Василева Соленарова 

КООРДИНИРА – Иванка Велчева Вълкова - ЗД УД 
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Комисията инициира и организира дейности за реализиране на училищната стратегия  за опазване живота и здравето на децата в 

пътното движение, обединява и координира усилията на учители, родители, УН, общински и неправителствени структури.   

Комисията  провежда заседанията си не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията се свикват от председателя. Кворумът за 

провеждане на заседание с 2/3 от общият брой на членовете.  

ІІ. Организация 

През учебната 2020/2021 г. обучението по БДП се осъщестява в съответствие с: 

 Решение на Общото събрание на ООН за периода 2010-2020 за „Десетилетие на действия за безопасност в движението по 

пътищата – 2011-2020 г.“; 

 Общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение 2011-2020 година; 

 Стратегия на МОН за изпълнение на Национална стратегия на РБ за  подобряване безопасността на движението по пътищата 

през периода 2011-2020; 

 Учебни програми на МОН от 2018 г.; 

 Наредба 13 на МОН /утвърдена и с проектни изменения; 

 Наредба № 8121 з -194 от 21. февруари 2019 г. за определяне на реда и взаимодействието по обмен на информация, 

анализиране на ПТП с участието на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване; 

 Заповед №У-415/09.09.2020 г. На директора на 23.СУ; 

 Закон за движението по пътищата; 

 Закон за предучилищното и училищното образование. 

 

Планът е разработен 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 
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обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления, касаещи 

начален, прогимназиален и гимназиален учебен модул. 

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 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 действие 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  

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  Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за учебната 2020-

2021 г. пред Педагогически съвет. 

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по 

личностното 

развитие и 

полученият набор от 

знания. 

Директор 23.СУ Годишен доклад по Плана за 

действие за БДП за 2020 г.  

 

 

Срок: 15 септември 2021 г. 

 

 

 

 

 

Информация, 

постъпила от 

класните 

ръководители и от 

РУО за изпълнени 

мерки на 

регионално ниво 

за БДП. 

 

Информация за 
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изпълнение на  

мерките на ниво 

училище, спрямо 

служителите в 

държавната 

администрация от  

УКБДП 

1.1.2 Годишно актуализиране на План-

програмата за действие по БДП 

2021 г. в 23.СУ.  

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната 

политика по БДП, 

разработвани от 

ДАБДП. 

23.СУ 

УКБДП  

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП. 

 

Информация, 

докладвана на 

заседанията на 

УКБДП 

Преподавателипо 

БДП 

1.1.3 Разработване на годишна  

план-програма за БДП на 23 СУ 

Годишна плановост на 

мерки по БДП в 23.СУ 

23.СУ 

УКБДП 

 

Годишна план-програма за 

БДП на 23 СУ.  

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на  

23.СУ 

1.1.4 Изпълнение на годишни мерки за 

БДП на 23.СУ   

Годишно изпълнение 

на мерки по БДП на  

23.СУ. 

Директор 23.СУ 

УКБДП 

 

Изпълнени годишни мерки 

за БДП на 23.СУ 

Срок: постоянен, регулярно 

по тримесечие   

 

Тримесечни 

доклади и 

годишен доклад 

на УКБДП, 

представени от 

директора на  

23.СУ  

1.1.5 Докладване на изпълнени мерки по Регулярна отчетност 23.СУ Обобщена докладвана Обобщена 
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БДП на заседанията на УКБДП. на политиката по 

БДП. 

УКБДП информация с изпълнени 

мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

 

Представена информация от 

23.СУ към РУО за изпълнени 

мерки по БДП.. 

информация за 

заседанията на 

УКБДП.  

 

Представена 

информация 

след заседанията 

на УКБДП.  

1.1.6 Обмен на информация и 

анализиране на пътнотранспортните 

произшествия с участие на ученици 

от 23.СУ.  

 

При пътно-транспортно 

произшествие с нараняване или 

смърт на деца или ученици, в 

едноседмичен срок се организира 

общоучилищна родителска среща 

Осигуряване на 

информация за 

пътнотранспортни 

произшествия с деца и  

набелязване на мерки 

за тяхното 

ограничаване и 

намаляване на 

последствията. 

Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване 

изпълнението на 

политиката за 

взаимодействие по 

обмен на информация. 

Директор 23.СУ Справки за ПТП с участието 

на ученици.  

Срок: 

регулярно на шестмесечие и 

годината. 

 

Информация, 

докладвана по 

електронен път от 

директора на 

училищетто към 

РУО – София-

град. 

 

1.1.7 Финансово осигуряване на мерки по 

БДП в рамките на одобрения 

бюджет на 23.СУ с цел обогатяване 

на образователните ресурси и 

обогатяване на материалната база. 

 

 

 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво, на ниво на 23 СУ.  

Директор 23.СУ 

Главен 

счетоводител 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишня бюджетен 

разчет на 23 СУ.  

Срок: постоянен. 

Бюджетен 

разчети на 

23.СУ 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  

1.2 Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната 
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 политика в областта 

1.2.2 Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в изпълнение 

на НСБДП и произтичащите от 

нея документи. 

Ограничаване на ПТП : 

 срещи, беседи, лекции от 

ГДНП, Сектор „Пътна полиция” 

 интерактивни уроци на 

Държавна агенция 

„Безопасност на движението по 

пътищата“ 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика 

по БДП.  

 

23.СУ 

ЗДУД 

Изпълнени методически 

указания.   

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП . 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.5 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.5.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП 

чрез създаване и поддържане в 

сайта на 23.СУ функционална 

рубрика „Безопасност на 

движението по пътищата”. 

 

 

 

Кампания «Шофиране - равно на 

отговорност»  

 

 

 

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП в 

общественото 

пространство.  

23.СУ 

ЗДУД 

 

 

 

 

 

23.СУ – ЗДУД 

Класни 

ръководители 

Агенция 

„Милениум”, 

Асоциация 

„Родители” и 

„Заедно в час”  

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

 

 

 

 

 

Срок: м. април 

Официална 

интернет 

страница на  

23.СУ, Shkolo.bg, 

Информационно 

табло на 

централния вход. 

 

 

 

Официална 

интернет 

страница на  

23 СУ 
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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 Оптимизиране обучението на 

учениците по БДП в 23.СУ чрез 

включване в единна концептуална 

рамка: 

 съобразяване на обучението по 

БДП с целите на обучението, 

заложени в новите учебни 

програми и прилагане на 

единни образователни 

стандарти;  

 провеждане на Инструктаж по 

БДП: начален, периодичен, 

извънреден; 

 припомняне на безопасните 

маршрути за движение на 

учениците от ІІІ. –ХІІ. Клас; 

 интегриране на темите по БДП 

в темите от учебното 

съдържание по 

общообразователните учебни 

предмети  

 използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа 

на времето; 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на  

учениците по БДП в 

23.СУ  

 

Преподаватели 

БДП 23.СУ 

 

Класни 

ръководители 

 

УКБДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

учениците по БДП.  

 

 

Срок: постоянен, по месечен 

график на УКБДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладвана от 

директора  

информация – 

регулярно и в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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 обучение с натрупване, при 

което всеки клас надгражда 

предишно, с цел 

приемственост и ефективен 

напредък, промяна на нагласи 

и мотивация; 

 обезпечаване на училището с 

годишни образователни 

планове за безопасна градска 

мобилност с участието на 

експерти, родители и др. при 

спазване на държавен 

образователен стандарт за 

приобщаващо образование; 

 практическа насоченост на 

уроците - 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 първа 

помощ за учениците в горните 

класове; 

 включване в образователния 

процес на видеоуроци, 

разработени от ДАБДП и 

образователна платформа „Уча 

се” 

(писмо № 9105-119/ 30.03.2020 г. на 

заместник-министъра на 

образованието и науката) 

! Ефективно използване на 
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Модулната площадка за обучение 

по БДП 

 осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП чрез диагностика на 

резултатите от обучението по 

БДП и предаване в срок на 

втория екземпляр на картата за 

тестова проверка за 

съхранение в училище 

 ежедневно провеждане в края 

на последния час на    

Петминутка  и изпращане на 

ученидите до входа на 

училището. Отразяване в 

електронния дневник на класа. 

2.1.2 Адекватна квалификация  на 

преподавателите по БДП в 23.СУ: 

начална, периодична и 

поддържаща.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор 23.СУ 

ДПСРККР 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

директора 

информация – в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.3 Извънкласни инициативи по БДП:  

Рисунка на асфалт по тема: 

Спазвам правилата по БДП” 

Изготвяне на изложба на тема: 

„Малък пешеходец” 

„На колко метра съм от теб” – 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

23.СУ 

Преподаватели 

БДП 1.-4. класове 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

ученици в 23.СУ 

 

 

Срок: постоянен, по 

Докладвана от 

УКБДП 

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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подвижни игри  

Състезателни игри: „Виждам и 

знам кой какъв е” 

 „Виждам и с очила”- подвижни и 

състезателни игри  

„Гледам напред, но виждам и 

настрани”- състезателни игри 

„Виждам топката, виждам и 

децата”- състезателна игра 

Викторина: Да запазим децата на  

пътя” 

Разучаване и изпълнение на песни 

на тема БДП: 

„Ах, тези правила”, „Зебра”, 

„Светофар” и др. 

месечен график на УКБДП 

 

 

м. юни 

2.1.4 Извънкласни инициативи, свързани 

с културата на движение по 

пътищата: 

„Ах, тези предупредителни пътни 

знаци”  

 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

учениците по темата 

за БДП. 

 

23.СУ  

ГДНП, Сектор 

„Пътна полиция”  

Г-жа Гайдова 

Изпълнени инициативи по 

БДП за ученици в 23.СУ 

 

Срок: постоянен, 

 

По месечен прафик на 

УКБДП – м. юни 

Докладвана от 

УКБДП 

информация –  в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на ученици, свързан с учебна 

и/или извънкласна дейност в 23.СУ 

Осигуряване на 

безопасен транспорт. 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

превозни средства. 

Директор 23.СУ 

ГДНП ,Сектор 

„Пътна 

полиция”,  

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

ученици.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

директора  

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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2.1.6 Провеждане на кампания „Заедно 

можем да спасим живота на много 

хора”  

 

Подготвени ученици 

в областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

23.СУ 

Преподаватели 

БДП 

Класни 

ръководители 

Родители 

ГДНП ,Сектор 

„Пътна полиция”, 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП  

 

Срок: м. април 

Докладвана от 

директора 

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.6.1 Провеждане на кампания „Пътят 

на първокласника“.  

 

 

Определяне на най-

безопасния маршрут 

от дома до училище и 

обратно и 

идентифициране на 

препятствия и 

проблемни точки - за 

родителите на всички 

ученици на първата 

родителска среща са 

коментирани 

проблемите и 

изискванията по 

пътната безопасност, 

включително и с 

участие на 

представители от 

Пътна полиция. 

Изготвяне на  схеми, 

които се поставят в 

чантите/раниците на 

учениците и остават 

там постоянно. Копие 

от схемата се 

съхранява  от ЗДУД 

23.СУ 

Преподаватели 

БДП в 1. и 2. клас  

ГДНП ,Сектор 

„Пътна полиция”,  

Изпълнени кампанийни 

дейности в областта на 

БДП, насочени към 

ученици от начален етап в 

23.СУ 

 

Срок: 

15.09 – 30.09.2021 г. 

Докладвана от 

директора на 

23.СУ 

информация –в 

годишен доклад. 
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2.1.6.2 "Посланията на есенния лист" 

Ученици връчват своите послания 

за спазване на правилата за 

движение по пътищата, 

прикрепени към есенен лист, на 

водачите на МПС. 

 

 

 

 

„Заедно с играта, учим 

правилата”. Ученици от ГЕ 

напътстват учениците от начален 

етап по отношение на тяхната 

безопасност на пътя 

 

 

Фокусиране на 

вниманието на  

учениците, водачите 

на МПС и на всички 

участници в 

движението върху 

необходимостта от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността през 

различните сезони. 

23.СУ, 

г-жа Гайдова 

 ГДНП ,Сектор 

„Пътна полиция” 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД 

Преподаватели 

БДП 

Класни 

ръководители 

Изпълнена кампания в 

областта на БДП, насочени 

към ученици и водачи на 

ППС 

 

Срок:  

01.10. – 31.10.2021 г. 

 

 

Изпълнена кампания по 

БДП и отразяване на сайта 

на 23 СУ. 

Срок: 

По месечен график на 

УКБДП – м. юни 

Докладвана от  

23.СУ 

информация 

2.1.7 Включване в  кампании на 

ОКБДП за безопасна градска 

мобилност  

Подготвени ученици 

в областта на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

УКБДП 23.СУ 

ЗДУД 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП  

 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

директора на 

23.СУ в годишния 

доклад 

2.1.8 Създаване на безопасна 

инфраструктура в училищните 

зони (Обезопасяване района на 

училището: дежурен полицай, 

пътни знаци, светофари, 

маркировка, обезопасителни 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

отговорно 

отношение към 

въпросите на 

УКБДП 23.СУ 

ЗДУД 

 

Дейност на училищните 

комисии по БДП 

 

Срок: постоянен. 

По график на УКБДП –  

Отчети за 

дейността на 

комисиите 

Докладвана от 

директора  

информация – в 
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огради, неравности, осветление, 

ограничен достъп на ППС в двора 

на училището със заповед на 

директора) 

личната безопасност 

и тази на околните, 

придобиване на 

основни 

допълнителни 

знания и умения за 

разпознаване и 

оценка на опасните 

ситуации и вредните 

фактори в околната 

среда, и оказване на 

помощ в случай на 

опасност . 

м. септември годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП 23.СУ 

Преподаватели 

БДП 

Класни 

ръководители 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от 

директора на 

23.СУ 

информация – в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.3.3   

Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността 

Отбелязване на Международния ден 

за безопасност на движението по 

пътищата 

Отбелязване на Европейския ден без 

загинали на пътя/EDWARD. 

Отбелязване на  Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

 

УКБДП 23.СУ 

Преподаватели 

БДП 

Класни 

ръководители 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, по месечен 

график на УКБДП. 

 

Докладвана от 

директора на 

23.СУ в годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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пътнотранспортни произшествия . 


