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Наименование на 

мярката 

Механизъм 
за 

въздействие 

Период на 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

Индикатор 
за 

изпълнение 

Отговорна 

институция 

Целеви 

групи 

Приоритет: Създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на участниците в пътното движение в 

работна или училищна среда и извън нея. Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на 

движението. Обучение на участниците в движението, повишаване транспортната култура и дисциплина с цел намаляване на жертвите по 

пътя, създаване и повишаване квалификацията на кадри за обучение по безопасност на движението по пътищата. 

МЯРКА        

1. Осигуряване на ефективен учебен процес по БДП чрез: 

1.1. Поддържане на 

необходимата учебно-

материална база в 

съответствие с учебната 

документация и 

нормативите за 

осигуряване на 

материално-техническа 

база за обучение по БДП 

Система за 

организация и 

управление на 

дейностите, 

свързани с 

възпитанието и 

обучение по 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование 

учебната 

2019/2020 

година 

Бюджет  

на 

училищата 

Развиване на 

поведенчески 

форми, които 

позволяват, 

ефективна 

адаптация към 

реалната пътна 

ситуация, в която 

се движи детето и 

ученика като 

пешеходец и 

велосипедист 

Брой 

новооткрити 

кабинети по 

БДП и 

площадки за 

майсторско 

управление на 

велосипед 

РУО, 

училища 

Деца и 

ученици. 
 



1.2. Продължаващо 
повишаване 
квалификацията на 
учителите, преподаващи 
БДП. 

 

Система за 

организация и 

управление на 

дейностите, 

свързани с 

възпитанието и 

обучение по 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование 

учебната 

2019/2020 

година 

Бюджет  

на 

училищата 

Повишаване 

нивото и 

качеството на 

обучение  по БДП 

Брой учители 

преминали 

квалификацион

ен курс на 

всеки 4 години 

РУО Учители, 

преподава

щи БДП 

2. Обезопасяване на районите около училищата и детските градини. 

2.1.  Пътни знаци, 

ограничаващи 

скоростта. 

 учебната 

2019/2020 

година 

 Създаване на 

безопасна 

инфраструктура 

Брой доклади 

до 

компетентните 

органи за 

наличие на 

необезопасени 

участъци и 

конфликтни 

точки 

МВР със 

съдействие 

на РУО 

 

2.2. Предпазни 

парапети пред 

входовете. 

учебната 

2019/2020 

година 

 

2.3.  Изграждане на 

3D пешеходни пътеки 

учебната 

2019/2020 

година 

Брой изградени 

3D пешеходни 

пътеки 

МВР със 

съдействие 

на РУО  

 

3. Формиране на навици у децата и учениците за безопасно участие в движението чрез: 

3.1. Участие на децата 

и учениците в общински 

и областни ученически 

конкурси.  

Национален 

календар за 

изяви по 

интереси на 

децата и 

учениците.   

учебната 

2019/2020  

година 

Бюджет на 

училищата 

Формиране на 

навици за 

безопасно участие 

в движението 

Брой училища участващи в 

посочените мероприятия, 

РУО 

Деца и 

ученици 

3.2. Участие на децата и 

учениците във 

викторини 

3.3. Участие на 

учениците в състезания 

https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf


по майсторско 

управление на 

велосипед. 

3.4. Участие на децата в 

ученически патрули, 

съвместни патрули с 

контролни органи или 

по-възрастни 

Взаимодействие 

между 

институциите 

учебната 

2019/2020  

година 

Бюджет на 

училищата 

Формиране на 

навици за 

безопасно участие 

в движението 

Брой училища 

участващи в 

посочените 

мероприятия 

РУО 

съвместно с 

КАТ 

Деца, 

ученици и 

представи

тели на 

контролн

и органи 

 

 

 

 


