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ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ГОДИНА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
I.Общи положения
Планът-програма е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението
по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Планът за действие 2021 – 2023 към Националната
стратегия за безопасност на движението по пътищата, Секторна стратегия за безопасност на движението по
пътищата (2021 – 2030) и Планът за действие за безопасност на движението по пътищата на Министерството
на образованието и науката за 2021 г., утвърден със Заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на Министъра на
образованието и науката. Приета на ПС с протокол №7 от 09.03.21 година, утвърдена със Заповед №РД78/30.03.21 г.на Директора на 128 СУ.
В План-програмата целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от
националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спямо 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
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2021 – 2030 г. и План за действие 2021 – 2030 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 на
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.
Изпълнението на План-програмата се отчита периодично и годишно на педагогически съвет и регулярно пред
РУО и ДАБДП / Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата/, по разработени образци,
приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по
пътищата.
II. Мерки за БДП по цели и тематични направления.т ДАБДП образци, приложени към Плана за действие
2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата
УЧИЛИЩЕ: 128 СУ „Алберт Айнщайн”, София
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1

2

3

4

5

No

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по Индикатор и срок по
мярката
мярката

1.1

Цел:

6
Източник на
информация за
докладване на
изпълнението на
мярката

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в
единна стратегическа рамка
1.1.1

Разработване на годишна Планпрограма за БДП на ниво училище,

Актуализиране на
Плана за работа по

Директор,
Училищна

На ниво училище –
разработена План-програма

Годишно Планпрограма по БДП,
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в съответствие със секторната
стратегия по БДП 2021 – 2030 на
МОН.
1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

БДП на 128 СУ „Ал. А

комисия по БДП за действие по БДП.

йнщайн“, София.

/УКБДП/

3

4

5

Отчитане изпълнението на
дейностите от План-програмата по
БДП за учебната 2020-2021 г. пред
Педагогическия съвет и РУО.

Годишна отчетност на
училищната политика
по БДП – състояние на
БДП, изпълнение на
поставените
стратегически цели и
приоритети от
програмата на
училището, свързани с
БДП.

Директор,

Годишни план-програми за
БДП на училищно ниво.

Доклад за
годишното
изпълнение на
училищната
политика по БДП от
УКБДП.

Разработване на годишна Планпрограма по БДП за учебната
2021/2022 г.

Набелязване на
основните
иприоритети,
дейности и мерки
свързани с БДП.

Директор,

План-програма за действие
по БДП.

УКБДП, Класни
ръководители.

Изготвяне план за ЧК в
съответствие с програмите за
обучение по БДП, утвърдени от
МОН.

Формиране на знания и Класни р-ли.
умения за безопасно
движение по пътищата.

Проведени занятия по БДП –
теоретични и практически

Изпълнение на дейностите по БДП
от училищната План-програма по
БДП.

Създаване на навици и
изграждане на култура
на движение по
пътищата.

Директор,

Брой изпълнени дейности,

УКБДП,

Брой включени ученици.

Класни р-ли.

Срок: съгласно графика на
дейностите

Информация за изпълнени мерки
по БДП.

Регулярна отчетност на УКБДП
политиката по БДП пред
Педагогическия съвет.
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Срок: 31.03.2021 г.

Зам.-директор
АСД,
Срочен и Годишен доклад
Председателя на Срок: м. февруари 2022 г.
УКБДП.
м. юли 2022 г.

УКБДП

представена от
директора на 128
СУ в РУО, с мерките
на ниво училище.
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Срок: 15.09.2021 г.

План за ЧК.

Срок: постоянен, съгласно
план за ЧК на всяка
паралелка.

Срочен и Годишен доклад
Срок: регулярно в края на
всеки срок.

Отчети, награди,
присъствени
списъци,
инструктажни
дневници и др.
Обобщена
информация от
заседанията на
УКБДП.

3

1.1.7
1

2

4

5

6

Планово и финансово
обезпечаване на
мерките на училищно
ниво.

Директор,

Предвиждане на устойчиво
финансиране на мерките по
БДП.

Училищен бюджет,

Възлагане обучението по БДП на
компетентни преподаватели и
отразяване на задължението в
Списък – Образец №1 на отделен
ред.

Осъществяване на
вътрешен и външен
контрол.

Директо,

Електронен дневник,

Образец №1,

Зам.-директор
АСД, РУО.

Резултати на учениците от
задължителните тестови
проверки.

Констативни
протоколи от
проверки.

Отразяване на преподавания
материал в ел. дневник на
паралелката.

Регулярна отчетност на Учители с
възложени
обучението по БДП.
часове по
БДП.

Планиране и финансово
осигуряване на мерки по БДП в
рамките на бюджета на училището.

1.1.8

1.1.9

1.2

3

Гл.счетоводит
ел,председате
л на УКБДП.

Срок: м. февруари 2022

Тримесечен
финансов отчет,
годишен финансов
отчет.

Срок: м. октомври, февруари
Електронен дневник
Срок: съгласно изготвен
график за обучение по БДП

Електронен
дневник

Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на
държавната политика по БДП

1.2.1

1.2.2

Координация на действията на
училищната комисия с РУО и
Общинската комисия по БДП, за
вземане на съвместни решения и
прилагане на общи практики в
областта на БДП.

Обединени усилия на
различните институции
за по-ефективно
изпълнение на
политиката по БДП.

128 СУ, РУО,
Община

Съвместни дейности.

Изпълнение на методически
указания на РУО, МОН, ДАБДП в
изпълнение на НСБДП и
произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на
планирането,
изпълнението, оценката
и отчитането на
държавната политика
по БДП.

МОН, РУО,

Изпълнени методически
указания.

Училищна
комисия по
БДП на 128 СУ.

Срок: постоянен.

Срок: постоянен.

Документи и
кореспонденция
между 128 СУ,
РУО, Общинска
администрация.
Информация за
изпълнени мерки
по БДП за целите
на заседания на
УКБДП.
Кореспонденция
между
институциите.
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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.

1.3.2

Закупуване на учебни тетрадки и
текстови карти по БДП за всички
ученици.

Провеждане на
целенасочена
комуникация и
медийна политика.
Излъчване на ясни
послания към
родителите и
гражданството по
темата за БДП.
Ангажиране на
държавни институции
в общественото
пространство.

Директор,
Зам.директори,
УКБДП, класни
р-ли, учители.

Подпомагане процеса
на обучение по БДП и
осъществяване на
самоконтрол и
контрол.

Директор,
Зам.директори,
класни р-ли,
преподаващи
учители,
родители.

Активна медийна политика.
Срок: постоянен.

Официална
интернет страница
на училището.
https://128sousofia.info/

Срок: 30.09.2021 г.

Налични учебни
тетрадки и
проведени тестове.

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 децата
и учениците в 128 СУ „Ал.
Айнщайн“ по БДП:
- осъвременяване и привеждане
на учебната документация по БДП
в съответствие с новите
изисквания;
- осигуряване на финансови,

Поставяне на темата
на вниманието на
ученици и родители.
Привличане на
родителите като
партньори в
обучението по БДП.

Директор,
УКБДП,
Класни р-ли

Мерки за подобряване
обучението на деца и
ученици по БДП.
Срок: постоянен.

График на часовете
по БДП;
Проведени
тематични
родителски срещи и
състезания по БДП;
ЗУД по БДП,
декларации от

5

1

технически и човешки ресурси за
обезпечаване на обучението по
БДП;
- определяне на конкретни
образователни цели и изисквания
за обучение по БДП в училището с
цел опазване живота и здравето
на учениците и превенция от ПТП;
- прилагане на единните
образователни стандарти при
обучението;
- иновативно обучение и
използване на учебни материали
и подходи(дискове с уроци,
касети с песни по темата БДП,
учебни помагала, одобрени от
МОН, обучителни видеоматериали
от платформата на ДАБДП и
интернет, адаптирани към
възрастовите особености и
зрялост на обучаваните и към
духа на времето;

3

4

5

родителите,
маршрутни карти,
инструктажи,
инструктажни
дневници;
Докладвана от
отговорниците
информация –
регулярно за
заседания на УКБДП
и годишно в
годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП.

- формиране на компетентности за
БДП;
- повишаване квалификацията на
учителите чрез
вътрешноинституционалната и
външна квалификация в
прилагане на националната
политика за БДП;
- практическа насоченост на
обучението по БДП (с използване
на изградената площадка по БДП
в двора на училището) или при
възможност в реални условия, с
решаване на казуси от учениците
за правилна паведение на пътното
платно.
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- попълване на декларации от
родителите за начина на
предвижване на учениците след
учебните занятия, или маршрутна
карта за най-безопасния и кратък
път на детето до училище, както и
за ненапускане без разрешение от
учител на двора на училището
през учебно време.
2.1.2

Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти във
връзка с актуалните проблеми на
обучението по БДП.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.

Директор

Срок: постоянен.

Заимстване на добри
практики.

2.1.3

Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП
за деца и ученици в системата на
образованието. Участие в
общински и национални
състезания по БДП, регионални и
общински инициативи и
извънкласни дейности за
учениците от училището, свързани
с културата на движение по
пътищата.

Подкрепа за
творческите изяви на
учениците по темата
за БДП.

Поддържаща и повишена
Удостоверени,
квалификация на
кредити и
педагогическите специалисти. сертификати;

Включване в извънкласни
инициативи по БДП за
Училищна
комисия по БДП, ученици в системата на
образованието.
класни
Директор,

ръководители,
учители,
родители.

Училищна
документация за
квалификационна
работа.

Докладванe на
изпълнението на
мярката от
комисията по БДП.

Срок: постоянен.
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2.1.3.1

Организиране и провеждане на
регионални и общински
извънкласни инициативи и
състезания по БДП.
Участие в регионален и общински
кръг на Национално състезание по
БДП.
I състезателна група:
Ученици от V до VII клас.

2.1.3.2

Участие в Национална училищна
викторина по безопасност на
движението „Да запазим децата на
пътя“ 2022 г. за ученици от 1 до 4
клас и от 5 до 7 клас в училището.

Подкрепя учениците
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,култу
ра в отношенията,
съобразителност,
уважение към
общността и
правилата. Чрез
състезанието могат да
се проследят и някои
резултати на
учениците, придобити
по БДП.

Инициативи по БДП за
Учители по БДП, деца и ученици в
системата на
класни р-ли;
образованието.

Подкрепя усвояването
на знания за
правилата за
движение и
формиране на
практически умения за
адекватно и безопасно
поведение в пътна
обстановка.
Подкрепя
изграждането на
умения и навици за
действие в условията
на пътното движение и
формиране на култура

Директор,

Директор,

Награди и отличия
на учениците,
протоколи от
класирането.

Организиране и
провеждане на състезание
по БДП.
-

училищен кръг до
28.02.22 г.;
общински кръг до
28.03.22 г.;
областен кръг до
16.05.22 г.;
национален кръг:
04.06. до 06.06.
18.06. до 20.06.

Срок: постоянен.

Организирана и проведена
УКБДП, Учители, олимпиада по БДП
родители,
Срок:
класни р-ли.
Училищен кръг

Награди и отличия
на учениците;
Протоколи от
класирането.

Февруари 2022 г.
Общински кръг
Февруари-март 2022 г.;
Областен кръг
Април-май 2022 г.;
Национален кръг:
11-13 май 2022 г.
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за безопасно
поведение на пътя.
1

2

2.1.4

Ограничаване на рисковете от
ПТП при осъществяване на
организиран превоз на
учениците, свързан с учебна
и/или извънучебна дейност:
- Извършване на необходимите
инструктаж и застраховки на
учениците;
-Провеждане на „Петминутка“ в
последния учебен час на
учениците;

3
Осигуряване на
безопасен транспорт
за учениците в
училище.
Осъществяване на
контрол за
извършване на
безопасен превоз на
деца и ученици в
пътните превозни
средства.

4

5

6

Директор,

Изпълнени мерки за
ограничаване на рисковете
от ПТП при осъществяване
на организиран превоз на
деца.

Протоколи от
контролна дейност
на директора и
зам.-директорите.

Подготвени деца и
ученици в областта на
БДП.
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Директор,
Изпълнени кампанийни
учители, класни инициативи в областта на
БДП, насочени към деца и
р-ли.
ученици.

Определяне на найбезопасния маршрут
от дома до училище и
обратно, и
идентифициране на
препятствия и
проблемни точки – за
родителите на всички
първокласници още на

Директор,
Учители на
първи клас

Зам.-директори

Срок: постоянен

-Контрол по спазване на
мерките;
2.1.5

2.1.5.1

Провеждане на кампании,
насочени към децата и учениците
в училище.

Провеждане на кампания с
ученици от I клас и техните
родители, „Пътят на
първокласника – моят безопасен
път до училище и обратно“.

Срок: постоянен

Изпълнени дейности от
кампанията в областта на
БДП, насочени към
ученици от начален етап
на основното училище.

Докладвана от
учителите
информация регулярно за
заседания на ПС и
годишно в
годишншя доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
на директора.
Работни материали
в порфолиото на
ученика.

Срок: 15.09-30.09.21 г.
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2.1.5.2

Активизиране на дейността на
училищните комисии в
развитието на средата за
обучение по БДП и прилежащата
пътна инфраструктура и
оргонизация на движението в
непосредствена близост до
училището.
Седмица на мобилността по БДП
16-22.09 –Европейски ден без
загинали на пътя чрез:









Конкурс и изложба на
детски рисунки;
Послания до родителите,
децата и водачите на
МПС;
„Да пътуваме заедно,
знаем пътните знаци“ –
каране на тротинетки и
велосипеди, заедно с
родителите;
Среща с родители-водачи
на МПС с цел
демонстрация на
безопасно пътуване в
МПС;
Провеждане на ден за
безопасност по БДП за
училището;

първата родителска
среща са коментирани
проблемите и
изискванията по пътна
безопасност,
включително и с
представители от
Пътна полиция.
Фокусиране на
вниманието на
учениците, родителите
водачи на МПС и на
всички участници в
движението, върху
необходимостта от
засилване на
вниманието и
бдителността в
есенно-зимните
условия.
Формиране у
учениците на
съзнателно и
отговорно отношение
към въпросите на
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.

Училищна
комисия по БДП,
учители, класни
р-ли;

Дейност на УКБДП
Изпълнени дейности по
кампанията, включени
ученици и родители.

Доклад от
председателя на
УКБДП

Срок: постоянен
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2.1.5.3

"Посланията на есенния лист" –
ученици връчват своите
послания за спазване на
правилата за движение по
пътищата, прикрепени към
есенен лист, на водачите на
МПС.
Световен ден за възпоменание
на жертвите от ПТП –
15.11.2021.








2.2

Конкурс за детска рисунка
Изложба на детска
рисунка
Радиопредаване по темата
Шествие за поставяне на
цветя на пешеходна
пътека в памет на
загинали отПТП деца.
Раздаване на флаери на
водачите на МПС
Урок по БДП, съвместно с
Пътна полиция, или БЧК.

Фокусиране на
вниманието на
децата, учениците,
водачите на МПС и на
всички участници в
движението върху
необходимостта от
засилване на
вниманието и
бдителността в
есенно-зимните
условия.

Училищна
Изпълнени дейности по
комисия по БДП, кампанията
учители, класни Срок:
ръководители
01.10. – 31.10.2021 г.

Доклад
отпредседателя на
УКБДП и годишно в
годишншя доклад за
изпълнение на
политиката по БДП.

Насочване на
вниманието на
учениците,
родителите и
водачите на МПС, и
на всички участници
в движението върху
последствията от ПТП.

Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Глобална седмица по БДП.
 Изработване на
постери, послания.

Формиране у
учениците на
съзнателно и
отговорно отношение
към въпросите на
личната безопасност и
тази на околните,
придобиване на
основни допълнителни
знания и умения
заразпознаване и
оценка на опасните

Училищна
Организирани и проведени
комисия по БДП, мероприятия.
класни
Срок: ежегодно
ръководители,
учители.

Доклад от УКБДП.
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ситуации и вредните
фактори в околната
среда, и оказване на
помощ в случай на
опасност.
Повишаване на
обществената
ангажираност и
чувствителност по
темата за БДП.
2.2.2

2.2.3

Дейности на училищната комисия по
БДП за развитието на средата за
обучение по БДП и прилежащата
пътна инфраструктура и
организация на движението в
непосредствена близост до
училището. Отбелязване на
Европейската седмица на
мобилността, Международния ден
за безопасност на движението по
пътищата – 29 юни, Европейския
ден без загинали на пътя/EDWARD,
Световния ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни
произшествия и др.

-

-

Създаване на условия
за прилагане на
иновативни методи и
подходи при
провеждане на
обучението по БДП.

Дейност на училищната
комисия, организиране и
Училищна
комисия по БДП, провеждане на мероприятия
съвместно с община Младост
класни

Директор,

ръководители,
ОДМВР.

Излъчване на послания Класни
Тематични родителски срещи към всички възрастови ръководители,
за запознаване с мерките за групи за
УКБДП
необходимостта от
безопасност от ПТП.
Съвместни срещи с дирекция спазване на правилата
и изпълнение на
„Аварийна помощ и
политиката по БДП,
превенция“- СО и БЧК за
етика на пътя и ролята
обучение на ученици за
оказване на първапомощ при на добрия пример.
възникване на ПТП.
Лектории с участието на
специалисти от РПУ и КАТ с
практическа насоченост,

Провеждане на:
-

Популяризиране на
политиката за БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорниците
информация –
регулярно на
заседания на УКБДП
и годишно в
годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП.

Срок: съгласно плана за ЧК и Отчетени резултати
организираните и проведени от класните р-ли и
доклад от
инициативи в училище
председателя на
УКБДП
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викторини и актуална
информация за въдникналите
ПТП в страната и
последствията от тях.
2.2.4

2.2.5

2.3

Включване на родителите и
обществения съвет при отбелязване
на Европейската седмица на
мобилността, Международният ден
за безопасност на движението по
пътищата, Европейският ден без
загинали на пътя /EDWARD,
Световният ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни
произшествия и др. в дейностите
посочени по-горе.

Популяризиране на
дейностите от
училищната политика
за БДП.

Директор,

Отразяване на проведените
Популяризиране на
мероприятия в сайта на училището. дейностите от
училищната политика
по БДП.

Директор,

Срок: постоянен

Доклади УКБДП

Срок: м. юни 2022 г.

Снимков материял,
видеозаписи и др.

Функциониращи системи
от мерки по БДП в
училище.

Системи от мерки
по БДП на
образователната
институция.
Документи от
националното
законодателство.

УКБДП

УКБДП

Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП.

2.3.1

Прилагане на комплекс от мерки
по БДП спрямо работещите в
училище.
- Провеждане на инструктажи на
служителите от 128. СУ за
безопасно поведение по пътищата.
- Използване на технически
безопасни превозни средства от
персонала.

Предпазване на
работещите в
училището от ПТП при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.

Директор

Срок: постоянен.

- Провеждане на курсове за
оказване на първа долекарска
помощ.
- При настъпило ПТП незабавно
подаване на сигнал на номер 112.
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- Използване на
светлоотразителни знаци при
необходимост.
- Познаване и спазване на
правилника за движение по
пътищата.
- Използване на предпазни
средства по време на транспорт.
- Закупуване на дидактически
материали и пособия.
2.3.2

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.
- Запознаване на работещите в
училището с Решение № 16 на
Министерски съвет от 17.01.2019
г., за внедряване на пакет от
мерки за ограничаване на
транспортния травматизъм в
страната и в организациите на
бюджетна издръжка;

Предпазване на
учащите и
работещите в
училището от ПТП при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.

УКБДП

Засилена роля на
училищната комисия по
БДП.Изпълнени мерки на
училищната комисия па
БДП.

Докладвани мерки
на тримесечни
заседания на
УКБДП.

Изграждане на
безопасно и културно
поведение на пътя,
постигнато чрез
ситуации,
практически умения,

УКБДП, заедно
със специалисти
от СДВР, отдел
„Пътна полиция“
– КАТ,
Училищното

Функциониращи системи
от мерки по БДП в
училище.

Годишен доклад по
БДП.

- Запознаване със Секторната
стратегия за безопасност на
движението по пътищата (2021 –
2030), утвърдена със Заповед №
РД09-528/02.03.2021 г- на
Министъра на образованието и
науката;
2.3.3

„Безопасността на движението е
право и отговорност на всички“

Срок: постоянен.
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упражнения,
тренировки и личен
опит на учениците.

настоятелство,
съдействието на
БЧК, СБА

То е вид социално
учене, наситено с
дейности, с
интелектуален и
практически
характер.
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