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Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР-ЦУТНТ 

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 и План 

за действие за 2021 година за безопасност на движението на пътищата на МОН. 

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 
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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 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. 

Направленията и целите залегнали в плана са: 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕЛИ: 

1.1. Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП 

1.2. Усъвършенстване на план-програмата по  БДП 

1.3. Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор. 

1.4. Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 

аспекти от БДП 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

ЦЕЛИ: 

2.1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 
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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 ПС 

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. 

1.1.1 Разработване на годишни план-

програма за БДП от ЦПЛР-ЦУТНТ.  

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

на ЦПЛР. 

Директор 

 

Годишни план-

програми за БДП на 

ниво ЦПЛР. 

Срок: ежегодно 

01 октомври 

представена от 

директора на ЦПЛР. 

 

1.1.2 Докладване на изпълнени мерки 

по БДП на заседанията на ПС. 
Регулярна отчетност 

на политиката по 

БДП. 

Учители  

Представена 

информация от Учители 

за изпълнени мерки по 

БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

 

 

Представена 

информация преди 

заседанията на ПС.  

1.1.3 Докладване на годишното 

изпълнение на секторната  

политика по БДП пред РУО.  

 

 

 

Годишна отчетност 

на секторната 

политика по БДП - 

състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, 

и приоритети от 

програмата, свързани 

с БДП. 

 

Директор 

Доклад за годишното 

изпълнение на 

секторната политика по 

БДП.  

Срок: 31 март.  

  

Доклад за годишното 

изпълнение на 

секторната политика по 

БДП.  
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1.1.4 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП.  
Предприемане на 

корективни действия 

за подобряване 

изпълнението на 

политиката. 

 

Педагогически 

съвет 

 

Анализ, управленски 

контрол и вземане на 

решения по време на 

изпълнението на 

мерките по БДП. 

Прилагане на 

методология за 

набиране и 

обработване на данни 

за състоянието на 

възпитанието и 

обучението по БДП. 

Преценка на мерките 

от гледна точка на 

техните резултати и 

въздействие, както и 

на потребностите, 

чието удовлетворяване 

се цели с тях. 

Срок: постоянен. 
 

 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП.  

Данни за състоянието на 

възпитанието и 

обучението по БДП. 

 

  

1.2 Цел:  

Усъвършенстване на план-програмата по  БДП 

      

1.2.2 Актуализации  в областта на БДП.  Оптимизиране на 

обществените 

отношения в областта 

на БДП. 

Директор 

 

Предложени 

и/извършени 

вътрешнонормативни 

промени  

Срок: постоянен.  

 

Документация от работа 

на работни групи. 

Докладвана от 

отговорните служители.  
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1.3 Цел:  

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор.  

      

1.3.1 Участие в  провеждани обществени 

консултации по важни теми в 

областта на БДП.  

Установяване и 

отчитане на 

становищата на 

заинтересованите 

страни в гражданското 

общество.  

Директор Проведени обществени 

консултации. 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция. 

Становища. 

Съгласувателни таблици.  

1.4 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.4.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП в 

общественото 

пространство.  

Директор  Активна медийна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална интернет 

страница на ЦПЛР – 

ЦУТНТ www.cutnt-

ruse.com 
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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  

 Разширяване кръгозора на 

знанията на учениците чрез 

запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното 

предотвратяване и защитата на 

човека от въздействията с опасен 

характер, предизвикани от 

уличното движение.  

 

 

 

 

Повишаване на 

информираността и 

съзнанието за БДП 

Учители  

Проведени 

инструктажи   през 

2021г., свързани с 

БДП. 

Срок: постоянен. 

Материали, указания, 

видеоуроци и др 

2.1.2 Осигуряване знания за безопасно 

движение и за особеностите и 

опасностите на движението по 

пътищата. намаляване на 

безотговорността и неумението 

правилно да се определи 

собственото поведение при 

екстремни ситуации на пътя.  

 

 

формиране на знания 

и умения и 

превръщането им в 

поведение за  

самосъхранение, 

отговорност и 

дисциплина, 

изграждането на 

етични 

взаимоотношения в 

пътното движение, 

които да способстват 

развитието на нова 

обществена култура 

по отношение 

безопасността на 

движението.  

Учители Уроци за разяснява 

ползата от : 

= носенето на светли 

дрехи и 

светлоотразителни 

елементи за по-добра 

видимост на детето 

като участник в 

движението;  

= употребата на 

предпазни колани от 

децата- пътници;  

= предпазни каски и 

други защитни 

средства за децата – 

велосипедисти, 

 

 

Материали, указания, 

видеоуроци и др 
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 Срок: постоянен. 

2.1.3. Създаване на оптимални условия 

за безопасно придвижване на 

учениците чрез изучаване 

правилата за движение по 

пътищата и с активната подкрепа 

на родители и учители.  

Насърчаване на 

семейството за 

възпитание на децата 

от най-ранна възраст 

на правилно и 

безопасно поведение в 

пътното движение. 

Директор, 

учители 

Периодична 

информираност на 

родителите по 

конкретни проблеми, 

свързани с 

безопасността на 

децата им чрез 

тематични родителски 

срещи, а на децата- в 

тематичните часове  

Срок: постоянен 

 

родителски срещи 

2.1.4. Създаване организация за 

придвижване в района на  

сградата  на  ЦПЛР-ЦУТНТ  от 

децата и учениците.  

Осигуряване 

безопасност при 

посещение в ЦПЛР-

ЦУТНТ. 

Всеки учител Посрещане и 

изпращане на децата и 

учениците 

Заповед на Директор. 

2.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване квалификацията на 

Педагогическите специалисти 

във връзка с обучението по БДП 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП 

Заимстване на добри 

европейски практики 

Комисия Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по 

БДП  

Срок: постоянен 

Докладване на ПС– 

регулярно на  

заседания 
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2.1.6. Провеждане на кампании 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 

Учители Срок: постоянен Докладване от учители 

регулярно за  заседания  

и годишно в годишния 

доклад за изпълнение 

на политиката по БДП 
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