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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 секретариата на ОКБДП 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 – 30 

юни 2020), чрез изпълнението на областната план-програма за 2020 г. 
 
 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТО ПО БДП ОТ РУО – Ловеч 

 

 

1. ДОКЛАДВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2020 Г. 

 

 

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: 

 

 В детските градини и училищата от област Ловеч, почти всички педагогически 

специалисти, на които е възложено преподаването на безопасност на движението по 

пътищата са преминали необходимото обучение и притежават съответният 

сертификат  за професионална квалификация. Преподавателите по  безопасност на 

движението по пътищата периодично участват в квалификационни курсове за 

поддържане на правоспособността си.  

Във всички детски градини и училища има комисии по БДП. Те имат за задача да 

организират и осигуряват необходимите условия за учебно-възпитателния процес 

по БДП. 

От област Ловеч 8 детски градини и 14 училища са кандидатствали по Национална 

програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020 г., модул 

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. 

В детските градини и училищата се осъществат инициативи, свързани с културата 

на движение по пътищата: 

• Участие в конкурс за рисунка по теми, отнасящи се  за безопасност на  

движението по пътищата: „Улично движение“, „Моят безопасен път до училище“, 

„Аз се движа безопасно“, „Пази семейството си на пътя“, „Безопасният път до 

дома“, „Моето безопасно поведение на пътя“, „Моята пътна безопасност“; 
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• Във всички училища за учениците в начален етап, съвместно с родителите е 

изработен най-безопасен маршрут от дома до училището и обратно; 

• Реализирани са срещи с представители на РУ на МВР във връзка с 

БДП; 

• Отбелязан е с различни инициативи Световния ден на възпоменание 

на жертвите мна пътя; 

• Проведени са различни мероприятия, касаещи БДП – анкети, беседи, 

викторини, практически занятия,  състезания; 

• Всеки учебен ден се провеждане петминутка в последния час; 

• Провеждане на инструктаж преди зимен сезон, празници и ваканции 

на учениците като участници пешеходци в движението; 

• Предприети са дейности и мерки от всички детски градини и училища  

за превенция на пътнотранспортния травматизъм (ПТТ) през зимния период. 

Училищата, които извършват ежедневен превоз на ученици спазват стриктно 

всички методически указания на ДАБДП. Извършват се ежедневни мерки за 

безопасно превозване на учениците. В превозното средство има предварително 

представен списък на пътуващите ученици. Със заповед на директора на учебната 

институция се изготвя график на учителите, които придружават пътуващите 

ученици. Водачите на автобусите са правоспособни, с редовни документи за превоз 

на пътници и психическа годност. Ежедневно се извършва проверка относно 

здравословното състояние на шофьора и употреба на алкохол или други упойващи 

средства. Автобусите редовно минават технически преглед. 

Училищата, които нямат собствен автобус, при необходимост от организиран 

превоз на ученици, свързан с учебна/извънучебна дейност ползват лицензиран 

такъв, предоставяйки за това нужите сертификати.  

 


