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Министерство на образованието, младежта и науката



бр. %
1. Общ брой детски градини, в които се осъществяват занимания за възпитание на 

децата по БДП  * 2066

Общ брой деца в тях 227971

2. Общ брой училища, в които се изучава БДП и обучението в часа на класа е включено 

в училищния учебен план  *                                             2187

 Брой ученици І -І V клас 250352

 Брой ученици V - VІІІ клас 217143

6 Общ брой на учителите с възложени часове по възпитание и обучение по БДП в 

началото на учебната година
27632

6.1. Общ брой на учителите по т.6 с професионална квалификация по методика на 

обучение по БДП 
21713 78,58

7. Общ брой на директорите,  преминали обучение по планиране организация, и контрол 

на обучението по БДП 
1456 34,23

8. Брой изградени училищни (и в детските градини) комисии по БДП (УКБДП) 3307 77,76
8.1. Брой УКБДП по т.8 с обучени членове

2309 54,29

10. Брой групи  за обучение на ученици – велосипедисти (в центрове, училища и др.): 380
11. Брой ученици-велосипедисти  обучени през учебната година в групите по т. 10 5478
16. Брой училища и детски градини, извършващи ежедневен междуселищен превоз на 

4393

ОБЩО№ по 

ред Показатели

16. Брой училища и детски градини, извършващи ежедневен междуселищен превоз на 

учениците и децата
1030 24,22

16.1. Брой училища и детски градини извършващи ежедневен междуселищен превоз на 

учениците и децата със собствени автобуси 468 45,44
17. Брой на училищата и детските градини с определени графици и маршрути, обсъдени 

с родителите 1911 44,93

20. Обезопасяване на района на училището и детската градина:

20.1. Брой на училищата и детските градини с хоризонтална маркировка около тях 2514 59,11
20.2. Брой на училищата и детските градини с осигурен дежурен полицай 438 10,3
20.3. Брой на училищата и детските градини в близост до светофари 551 12,96
20.4. Брой на училищата и детските градини с изкуствени неравности пред входовете 1657 38,96
20.5. Брой на училищата и детските градини с обезопасителни огради около тях 3111 73,15
20.6. Брой на училищата и детските градинисъс съответните пътни знаци около тях 2816 66,21
20.7. Брой на училищата и детските градини с улично осветление около тях 3529 82,98
20.8. Брой на училищата и детските градини с ограничаване достъпа на МПС в училищните 

дворове
3865 90,88



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СТРАТЕГИЯ
НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА 

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2011-2020 г.НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2011-2020 г.

АПРИЛ,  2012 г.



Приоритет 1. Усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с 

обучението и възпитанието на децата и учениците за 

безопасност на движението по пътищата 

Мярка 3. Активна регионална политика за решаване проблемите на      

безопасността на движението по пътищата

…………………….

За провеждане на националната политика по БДП в регионите 

МОМН трябва да:

- Активизира съвместни инициативи с областните управи и - Активизира съвместни инициативи с областните управи и 

общинските администрации ………. в интерес на териториалните 

общности, респективно на обществото в неговата цялост;

- Развива ефективна и целенасочена координация с местните 

власти за подобряване обстановката по пътищата, подкрепя участие в 

съвместни проекти, …………….. приобщава местни неправителствени 

организации и граждани за намаляване на пътния травматизъм

……………………... 



•Систематизиране на опасностите, застрашаващи живота и здравето 

на децата и учениците в пътното движение, както и използване на 

различни методи и средства тези опасности да станат обект на 

ежедневно обучение в семействата;

Приоритет 2. Подобряване качеството на знанията и уменията научастниците в движението, 

свързани с обучението ивъзпитанието по  БДП

2. Мерки в семейството

ежедневно обучение в семействата;

• Прилагане на личния пример на родителите за обучение на детето 

за безопасно участие в пътното движение;

• Подкрепа за творчески изяви на децата и учениците …..за 

безопасно участие в пътното движение.



• Разработване на насоки и прилагане на мерки за намаляване на 
пешеходните злополуки с децата и учениците в населените 
места;

• Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости  
край детските градини и училищата и маршрутите на учениците;

Приоритет 4. Осигуряване на по-безопасна пътна инфраструктура

2. Мерки в градска среда и в други населени места

• Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости  
край детските градини и училищата и маршрутите на учениците;

• Разработване на конкретни планове за намаляване на 
пешеходната аварийност в градска среда;

• Обезопасяване на зоните около детските градини и училищата, 
местата с интензивно смесено движение, спирките за обществен 
транспорт, пешеходните пътеки, кръстовищата, пътни възли и 
други участъци с повишена опасност.



• В рамките на месеца на „Пешеходната безопасност” с 

цел обезопасяване на пешеходните маршрути от дома 

до училище беше предложено на родителите на 

първокласниците заедно с децата да извършат оценка 

на пешеходните маршрути до училището чрез анкетни 

карти. В инициативата се включиха близо 38 000 

родители на първокласници (около 68%), над 80% от 

училищата. Писма са изпратени до 75,6% от общините.училищата. Писма са изпратени до 75,6% от общините.

• Обобщението им показа някои невралгични точки в 

маршрутите на децата до училището





ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

• Поставяне на нови обезопасителни прегради пред главните входове на 
училищата;

• Осигурено присъствие на дежурен служител от РПУ при пристигане и 
отпътуване на училищните автобуси, в големите междучасия и др.

• Почистване на тротоарите по маршрутите на учениците от израснали в 
близост високи треви.

• Изграждане на тротоари около училища, с цел ограничаване паркирането на 
автомобили.

• Очертаване на допълнителни пешеходни пътеки тип „зебра”.

• Осигуряване на осветление в училищните  дворове, там където е • Осигуряване на осветление в училищните  дворове, там където е 
необходимо.

• Поставяне на допълнителни пътни знаци в близост до училища за 
ограничаване на скоростта.

• Ограничаване движението на автомобили по улици в близост до училища.

• Изграждане на неравности тип „легнал полицай”.

• Освежаване маркировките на пешеходни пътеки пред входа на училища.

• Увеличаване времетраенето на зеления светофар (повече от 20 сек.), 
необходимо за преминаване на малките ученици.

• Изграждане на пешеходна пътека от фонд „Безопасност на пътя. Монтиране 
на светофарни секции и допълнително осветление

















ОУ „Васил Левски“ с. Рогош





Ученици преминават по обновените пешеходни пътеки







Обновени пътни знаци



Обновен предпазен парапет.









ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2012 г.



�� ВВВВВВВВ началотоначалото нана новатановата учебнаучебна 20122012//20132013 гг.. нана всичкивсички
училищаучилища ии детскидетски градиниградини вв областобласт МонтанаМонтана сесе
предоставихапредоставиха ПрактическиПрактически препоръкипрепоръки заза
предотвратяванепредотвратяване нана ПТППТП сс децадеца ии юноши,юноши, изготвениизготвени отот
ОтделОтдел “Пътна“Пътна полиция”полиция” –– ГДГД “Национална“Национална полиция”полиция”;;

�� ВВ изпълнениеизпълнение нана решениерешение нана ДържавноДържавно--общественатаобществената
консултативнаконсултативна комисиякомисия попо проблемитепроблемите нана безопасносттабезопасността
нана движениетодвижението попо пътищатапътищата (ДОККПБДП)(ДОККПБДП) вв училищатаучилищата бебенана движениетодвижението попо пътищатапътищата (ДОККПБДП)(ДОККПБДП) вв училищатаучилищата бебе
стартиранастартирана кампаниятакампанията заза оценкаоценка нана маршрутамаршрута,, койтокойто
изминаватизминават първокласницитепървокласниците отот домадома додо училище,училище, чрезчрез
попълванепопълване отот родителитеродителите нана контролниконтролни картикарти;;

�� ВъвВъв връзкавръзка сс обявенияобявения месецмесец нана “Пешеходната“Пешеходната
безопасност”безопасност” вв училищатаучилищата сесе проведохапроведоха::
информационниинформационни дни,дни, тематичнитематични родителскиродителски срещи,срещи,
тренинги,тренинги, нагледнинагледни демонстрациидемонстрации нана учебниучебни площадкиплощадки ии
полигониполигони попо БДПБДП ии дрдр..,, обединениобединени вв кампаниякампания “До“До
училищеучилище пеша”пеша”;;



•• Участие на отбор от Второ СОУ “Н. Вапцаров” гр. Монтана в Участие на отбор от Второ СОУ “Н. Вапцаров” гр. Монтана в 
организираната Национална ученическа викторина по организираната Национална ученическа викторина по 
безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” в гр. безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” в гр. 
Шумен (16Шумен (16--18 май 2012 г.);18 май 2012 г.);

•• Съвместно с представители на ОО “КД Съвместно с представители на ОО “КД –– ДАИ” Монтана в пет ДАИ” Монтана в пет 
професионални професионални гимназии е извършен контрол по прилагането е извършен контрол по прилагането професионални професионални гимназии е извършен контрол по прилагането е извършен контрол по прилагането 
на Наредба № 37/02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на Наредба № 37/02.08.2002 г. за условията и реда за обучение 
на кандидатите за придобиване на правоспособност за на кандидатите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство;управление на моторно превозно средство;

•• Разпространение в училищата и детските градини на Разпространение в училищата и детските градини на 
видеофилма “Млада Европа” и видеоклиповете “Използване на видеофилма “Млада Европа” и видеоклиповете “Използване на 
детски обезопасителни системи” и “Шофиране след употреба на детски обезопасителни системи” и “Шофиране след употреба на 
алкохол”;алкохол”;



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


