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Докладване 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 – 30 юни 2020). 
 

1. ДОКЛАДВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020 Г. в област МОНТАНА от компетентността на 
РУО - Монтана 

 

 

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 

Изпълнено: 

В изпълнение на т. 9.1. от Плана за дейността на РУО – Монтана за 
учебната 2019/2020 година, на 9 октомври 2019 г., в Зала на Общински 
пазар – град Лом е проведено работно съвещание с председатели на УК 
БДП от образователните институции от общините Лом, Вълчедръм, Брусарци 
и Медковец. Участие са взели общо 38 учители. 

В ЛПГ, Берковица е проведено 1 обучение на 18 учители.  

Учители от училищата и ДГ в област Монтана са участвали в индивидуални 
онлайн обучения. 

В процес на изпълнение: 

Планираното обучението в четири групи, организирано от РУО – Монтана, 
предвидано за април месец не се състоя предвид създалата се ситуация. 
Сформираните групи бяха, както следва: 

-„Дидаско груп“, Стара Загора на 25.04.2020 г. - Методика на обучението 
по БДП  в ДГ (към момента са записани 12 учители) и Методика на 
обучението по БДП 1-4 клас (към момента са записани 16 учители). 

-РААБЕ България на 4 и 5.04.2020 г. - Методика на обучението по БДП 5-7 
клас (към момента са записани 15 учители) и Методика на обучението по 
БДП 8-12 клас (към момента са записани 18 учители). 
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Предстои проучване на нагласата на учителите да се включат в 
присъствено или в онлайн  обучение, както и готовността на обучителните 
организации да го проведат. 

Предстои: 

Изготвяне на обобщена информация за края на учебната 2019/2020 година 
по организацията на обучението по БДП, част от която включва премината 
квалификация от педагогическите специалисти. 

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  

Реализирани: 

Проведени училищни кръгове на викторината „Да запазим децата на пътя“, 
няколко общински. 

Проведена онлайн викторината по безопасност на движението „Да запазим 
децата на пътя” с участието на 3 отбора. 

Конкурс за есе и рисунка. 

Публични изяви с участие на ученици на различна тематика: Рисунки 
- "29 юни – ден на безопасността на движение по пътищата", "Пресичам ли 

правилно пътното платно?", "Безопасни места за игра", "С очите си видях 
бедата", "Управлявам безопасно велосипед", Движа се безопасно при зимни 
условия, "Пътни знаци", "Отивам на детска градина", Училищна викторина 
по БДП“  и др. 

Мултимедийни презентации: 

Тема на презентациите: „Аз не пресичам сам“, „Пътни знаци“, „Опасни 
пътни ситуации“, „Улицата има правила", „Светофарени истории", „Азбука 
на безопасността", „На червено спри, на зелено премини“, Видео уроци по 
БДП на "Уча се", „Аз - участник в пътното движение“, "Светофара - мой 

приятел", ,,Коланите спасяват животи, ,,Колко опасни могат да бъдат 
няколко секунди", ,,Колко опаен е алкохолът зад волана", ,,Как да намалим 
риска от ПТП'', "Безопасно управление на велосипед" и др. 

Изготвени и разпространени тематични информационни материали: 
постери, брошури-"На пътя с чувство за отговорност ","На пътя е опасно", 
Познавателни книжки, дидактични табла и др., Разпространени 
информационни материали на ДА "Безопасност на движението по 
пътищата", "На улицата всеки знае", пъзели, макет пешеходна пътека, 
макет светофар, Маршрутни карти; листовки и ребуси, Табла " Светофар", 
"Пресичам безопасно", "Моята улица", Кой къде се движи" и др.  

Проведени беседи с участието на МВР, БЧК, РЗИ: 

В 50 образователни институции на област Монтана са проведени съвместни 
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2. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, СВЪЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БДП 

Планираните дейности в Плана за дейността на РУО – Монтана и на образователните институции се осъществяват с 
висок процент на участие и активност от децата и учениците. Част от дейностите са със забавяне, предвид създадената 
ситуация. Повечето дейности по БДП са реализирани онлайн. Публикувани са в създадената във фейсбук страница на 
образователните институции в област Монтана - „Мисия-образование“.  

3. ОБОБЩЕНИЕ  

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

Неприложимо към момента. 

 

Изготвил: инж. Нина Кирилова, ст. експерт по ПОО в РУО - Монтана 

инициативи. 

Други инициативи  

Театър на маса - "Зайко-многознайко", Празник на пътната безопасност, 
Игри и занимания по бдп, Открита практика - "Вече съм горям, правилата 
знам, до училището ново ще отида сам". Създадени са рубрики към 
сайтовете на учебните заведения, където се качват материали, свързани с 
БДП. Проведени са съответния брой педагогически ситуации Програмите за 

обучение по БДП. Видео уроци от "Уча се". Призив от ръководството на 
училището и преподавателите по БДП към учениците за спазване на 
правилата за движение в населеното място, във връзка с интензивния 
трафик през Бързия в посока Петрохан - на фейсбук страницата на 
училището и много други. 

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 водачите; 
пасивни и активни мерки за безопасност 

на превозното средство: 

Контрол по спазване на методическите 
указания на ДАБДП, издадени през 2019 г.  

 

Предвид възникналата ситуация, ученици от образователните институции от 
област Монтана не са осъществявали пътувания с обща цена.  


