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Доклад за изпълнението на План за действие 2020 г., приет с Решение 776 на МС от 19.12.2019 г.  

 

        Настоящото приложение се разработва за улеснение на компетентното ведомство в процеса на представяне на 

информация към ДАБДП за целите на отчитане изпълнението на Плана за действие 2020 г. за първото полугодие на 2020 

г. (1 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г.). 

 

1. ДОКЛАДВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020 Г. 
 

 

Мерки  Описание на изпълнението 

Изберете приложимото:  

- Изпълнена /опишете конкретиката/ 

- В процес на изпълнение /опишете конкретиката/ 

- Предстои 

 

Допълнително ресурсно обезпечаване на 

дейността на МОН: 

Професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически 

специалисти в системата на предучилищното и 

училищното образование 

(проведени обучения на училищно и на 

национално равнище по НП на МОН 

        Регионално управление на образованието – Кюстендил осъществява контрол на 

квалификацията на учителите, преподаващи БДП. Всички учители са преминали обучения 

по методика на преподаването на БДП. 

        По НП „Квалификация на педагогичаските специалисти“ на Министерство на 

образованието и науката са планувани квалификационни дейности за усъвършенстване 

методите и формите на работа на учителите във връзка със задължителните теми по БДП от 

първи до 12 клас. Наложи се отлагане поради извъредното положение в страната. За  Ковид 

-19. Обученията предстоят да бъдат реализирани. 

Подкрепа за творческите изяви на децата по 

темата за БДП: 

Провеждени на регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца в системата на 

образованието, свързани с културата на 

движение по пътищата  

        В периода от януари до юни 2020 год. дейностите в училищата на територията на 

област Кюстендил са предимно в дистационна форма, поради грипни епидемии и 

извънредното положение поради корона вируса.  Съгласно Наредба № 13 от 21 септември 

216 год. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  

задължителният хорариум часове по БДП в часа на класа е реализиран от учителите 

дистанционно.  

Изпълнение на мерки за 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 – засилен контрол при 

уведомяването на пътуването; годност на 

        Във връзка с изпълнение на План-програма за безопасност на движението по 

пътищата /БДП/ на областно ниво за 2020 година, тематично направление 2. Поведение на 

участниците в движението по пътищата, мярка „Подготовка и провеждане на обучителни, 

образователни, информационни и популяризиращи инициативи за опазване живота и 

здравето на хората в пътното движение на областно и общинско ниво“, на училищата са 

предоставени четири тематични визуализационни материали с акцент върху някои от 

основните аспекти от безопасното поведение на пътя, осигурени от Държавна агенция 
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водачите; пасивни и активни мерки за 

безопасност на превозното средство: 

Контрол по спазване на методическите указания 

на ДАБДП, издадени през 2019 г.  

„Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/ чрез Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата на територията на област Кюстендил. 

      На директорите на образователните институции е възложено да предприемат действия 

за популяризиране на тематичните визуализационни материали по подходящ начин, 

включително и чрез публикуване на електронната страница на училището.  

     В училищата и детските градини в област Кюстендил се провежда обучение по 

безопасност на движението по пътищата /БДП/ съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката учебни програми по БДП и учебната документация, за 

различните възрастови групи и класове, и като обучение по модули, и чрез дейности в 

други форми; 

      Дейностите по обучението по БДП са включени в училищния учебен план на всяко 

училище и часовете по БДП са отразени на отделен ред в Списък-образец № 1 за учебната 

2019/2020 година. Обучението по БДП в детските градини се осъществява в педагогически 

ситуации. 

      За ефективно обучение по БДП на училищно и/или общинско равнище се изгражда и 

поддържа необходимата учебно-материална база в съответствие с учебната документация 

и нормативите за осигуряване на материално-техническа база за обучение по БДП и на 

децата и учениците - велосипедисти – учебни помагала, познавателни книжки, 

специализирани учебни кабинети и площадки, интерактивни системи, технически средства 

и други дидактически материали. 

      Във всички детски градини и училища на територията на област Кюстендил са 

създадени комисии по БДП за подпомагане директора на училището за организацията на 

обучението по БДП, в създаването на условия за неговата ефективност, в реализацията на 

съвместни инициативи с институциите и обществеността за пътната безопасност на децата 

и учениците и др. 

     Директорите на образователните институции при необходимост изготвят предложения 

до кметовете на съответните общини за подобряване на прилежащата пътна 

инфраструктура. 

     За учениците от първи до четвърти клас, във всички училища на територията на област 

Кюстендил, ежедневно се провежда 5 – минутка по безопасност на движението по 

пътищата в края на последния учебен час, която се отразява в дневника на съответната 

паралелка. 

     Провеждане на 10-минутни беседи с униформени полицаи в училищата и детските 

градини по графици, изготвени от Регионално управление на образованието – Кюстендил, 

които са предоставени на Областна дирекция на МВР, отдел „Пътна полиция“. 

      Във връзка с Решение № 16 от 17.01.2019 год. на Министерски съвет за приемане на 

интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ в 

училищата и детските градини са проведени различни дейности, както следва: 

1. Проведени тематични родителски среща с родителите на учениците от първи  и 

втори клас за определяне на безопасен маршрут на всяко дете; информиране  родителите  

за безопасното движение по пътя, личната безопасност и опазване на живота и здравето на 

учениците и останалите участници в движението; обсъждане основните изисквания за 



3 
 

 

 

 

поведението на учениците като участници в движението – пешеходци, водачи на МПС и 

др. 

2. Изработени са транспортни схеми за безопасно пътуване на децата и учениците 

от дома до училище и обратно. Осигурени са придружители в автобусите, с цел избягване 

на инциденти при пътуването. 

 3. На електронните страници на училищата и детските градини е създадена и 

функционира рубрика „Безопасност на движението по пътищата”, която съдържа полезна 

информация по теми, свързани с БДП. 

 4. Районите на училищата и детските градини са обезопасени с пешеходни пътеки. 

Не е позволен достъпа на превозни средства в дворовете на институциите. 

 5. Планирани са квалификационни дейности на учителите по Методика на 

преподаване на БДП на училищно ниво; 

 6. Училищата и детските градини са информирани за Системата за организация и 

управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на 

движението по пътищата, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 год. на 

министъра на образованието и науката. Информирани са, че на сайта на Министерство на 

образованието и науката и на сайта на ДАБДП могат да намерят необходимата 

информация за дейностите по БДП в предучилищното и училищното образование. 

 7. Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката № 9105-

435/05.12.2019 год. са предприети от училищата и детските градини мерки и дейности по 

безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и 

зимната ваканции:  

– провеждане на инструктаж по безопасност на движението по пътищата, насочен към 

превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент поведението на 

децата и учениците, като пешеходци при усложнени метеорологични пътни условия 

/снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци/; 

- мерки за поставяне и носене на светлоотразителни знаци или други видими 

отличителни знаци за водачите на МПС. 

Директорите на образователните институции, които притежават собствени автобуси, 

осъществяват ежедневен контрол за готовността на водачите на МПС и на превозните 

средства, които извозват децата и учениците. 

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г., Модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по 

пътищата“ проектни предложения са представени в РУО – Кюстендил  от 11 детски градини 

и 7 училища.  Проектните предложения са одобрени и ще бъдат предложени на МОН за 

финансиране. 
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2. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, СВЪЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БДП 

 

 Първостепенен приоритет за образователните институции e подобряване на обучението по безопасност на движението – като то да започва от 

най-ранна възраст в детската градина и продължава през годините в училище. Много от инициативите и дейностите поставят фокус към опазване 

живота и здравето на децата и учениците и повишаване културата на поведение на пътя. 

/моля попълнете/ 

 

3. ОБОБЩЕНИЕ  

 

Към датата на докладване не са изпълнени следните мерки ………………………………………. (посочете мерките) по следните 

причини ……………………….. (посочете причините за неизпълнението).  

 

 По НП „Квалификация на педагогичаските специалисти“ на Министерство на образованието и науката са планувани квалификационни 

дейности за усъвършенстване методите и формите на работа на учителите във връзка със задължителните теми по БДП от първи до 12 клас, които са  

отложени поради извъредното положение в страната. Обученията предстоят. 
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Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 

   СПРАВКА 

За извършената дейност в ОДМВР - Кюстендил 

за периода от 01.01  до 30.06. 2020 г. 

   
№ по 

ред 

Информация по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 9 Брой 

(само 

цифри) (не са променя съдържанието на редовете) 

1 
Общ брой ТПТП със загинали и ранени деца в населени и 

извън населени места  
6 

2 
Общ брой загинали и ранени деца в населени и извън 

населени места (сборът от 2.1. и 2.2.) ОБЩО: 
6 

2.1 брой загинали деца в населени и извън населени места  0 

2.2 брой ранени деца в населени и извън населени места  6 

3 
Общ брой загинали и ранени деца в населено място (сборът 

от 3.1. и 3.2.) 
4 

3.1 брой загинали деца в населени места 0 

3.2 брой ранени деца в населени места  4 

4 
Общ брой загинали и ранени деца извън населено място 

(сборът от 4.1. и 4.2.) 
2 

4.1 брой загинали деца извън населени места 0 

4.2 брой ранени деца извън населени места 2 

5 Място на настъпване на ПТП 

 5.1 в района на кръстовище 2 

 5.2 в района на детска градина 0 

 5.3 в района на училище 0 

 5.4 в района на ЦПЛР, НДД 0 

 5.5 в близост до детска площадка  0 

 5.6 на пешеходна пътека 0 

 5.7 в района на спирка на между/градски транспорт 0 

 5.8 друго  4 

6 Вид на участник в ПТП - дете 

6.1 дете-водач 1 

6.2 дете-пътник 4 

6.3 дете-пешеходец 1 

7 Възраст на децата-участници в ПТП  

7.1 от навършени 3 до навършване на 6 години 1 

7.2 от навършени 6 до навършване на 12 години 2 

7.3 от навършени 12 до навършване на 16 години 3 

7.4 от навършени 16 до навършване на 18 години 0 

8 Правоспособност на детето-водач, участник в ПТП (брой) 
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8.1 правоспособно  0 

8.2 неправоспособно 0  

8.3 не се изисква правоспособност 1 

9 
Данни за пътното превозно средство (ППС), в което е било детето 

при настъпването на ПТП 

9.1 Вид на ППС 

  велосипед  1 

  мотопед  0 

  мотоциклет  0 

  лек автомобил  4 

  автобус  0 

  АТВ  0 

  друг (описва се)  0 

9.2 Собственост на ППС, в което е било детето при настъпването на ПТП 

  детето  0 

  родител  3 

  роднина  0 

  приятел  1 

  детска градина/училище/ЦПЛР/НДД  0 

  община  0 

  фирма за автобусни превози  0 

  фирма   0 

  друга (описва се)  0 

9.3 От кого е управлявано ППС 

  собственика-дете  0 

  собственика-родител  2 

  собственика-трето лице  2 

  лице, което не е собственик  0 

  водач на служебно моторно превозно средство (МПС)  0 

  друг (описва се)  0 

10 
Използвани обезопасителни средства или системи, с които е 

оборудвано МПС, в което е било детето при настъпването на ПТП 

  да 4 

  не 0 

11 
Употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози 

от детето-водач 

  да  0 

  не  1 

12 Данни за други пострадали в ПТП - връзка с пострадалите деца 

  майка 1 

  баща 1 

  брат  0 
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  сестра  0 

  роднина  0 

  приятел на семейството  0 

  приятел на детето, пострадало при ПТП  0 

  съученик (пълнолетен)  0 

  учител  0 

  
други педагогически специалисти или лица от 

непедагогическия персонал в училището 
 0 

  без връзка  0 

  друго (описва се)  0 
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   Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 

 

   
  

   

№ 

по 

ред 

Място на 

настъпване на 

ПТП 

Категория 

участник в ПТП 

(дете-водач, 

дете-пътник, 

дете-пешеходец) 

 

Последици Час на 

настъпване 

на ПТП 

Ден от 

седмицата, в 

който е 

настъпило 

ПТП 

Дата на 

настъпване на 

ПТП 

(дд/мм/гггг) 

 

Загинал 

 

Ранен  

1 

гр. Кюстендил ул. 

“Гороцветна“ и 

ул. “Демокрация“ 

Дете-

водач/велосипед/ 

0 1 

15.10 понеделник 24.02.2020 

2 
гр. Дупница ул. 

“Хр.Павлович“ 6 
Дете - пешеходец 

0 1 
17.00 понеделник 24.02.2020 

3 

гр. Кюстендил ул. 

“Колуша“ и ул. 

“Тинтявя“ 

Дете - пътник 

0 1 

16.50 събота 14.03.2020 

4 

гр. Дупница ул. 

“Патриарх 

Евтимий“ 

Дете-пътник 

0 1 

16.00 сряда 01.04.2020 

5 
гр. Дупница път II 

кл. – 54 км. 
Дете-пътник 

0 1 
10.26 неделя 31.05.2020 

 6 

общ. Сапарева 

баня път II кл. – 

км. 52.544  

Дете-пътник 

0 1 

12.45 събота 25.06.2020 
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