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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1. Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия 

съвет в състав: 

      Председател: Иванка Иванова 

      Членове: Катрин Тодорова 

                            Християн Владимиров 

                            Юлиян Райчев 

2. Обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е 

задължително и се осъществява в изпълнение на Заповед № РД 09- 

2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на 

движението по пътищата (БДП) на министъра на образованието и науката, 

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и 

обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на 

предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД 09-

1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката и Концепция за 

възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в 

детската градина и българското училище, публикувана във в-к „Аз Буки“, брой 

39 от 2003 година.  

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа 

през учебната година. 

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на 

настоящия план се използва: специализирана литература, учебни тетрадки, 

учебно-методически помагала и други. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

 

1. Опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни 

знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните 

фактори в градска среда и оказване на помощ в случай на опасност. 

 

ІV. ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за безопасно движение по пътищата. 

2. Придобиване на готовност за адекватно поведение у учениците като 

участници в пътното движение. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни 

ситуации. 



5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците 

чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на 

родители и учители. 

6. Да се ограничи достъпа на превозни средства в училищния двор. 

 

V. ДЕЙНОСТИ  

 

Целогодишно се изпълняват дейностите: 

 

1. Учебният материал по БДП се преподава съгласно утвърдените 

учебни програми и глобални теми за всеки клас. 

      Отг.: учители по БДП 

 

2. Преподаваният учебен материал се отразява задължително в 

електронния дневник на класа. 

      Отг.: учители по БДП 

 

3. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

       Отг.: учители по БДП  

 

4. С учениците от І-VІІ клас учителите провеждат ежедневно 

петминутка по БДП.  

      Отг.: учители 

 

5.  След завършване на учебните занятия учениците от І-ІV клас се 

извеждат извън училищната сграда и се изчаква разотиването им. 

 Отг.: учители, учители в ЦДО 

 

6. Класните ръководители  провеждат инструктажи по БД с всички ученици.

  

                                                                      Срок: м. септември, след есенната,    

коледната и пролетната ваканция 

 Отг.: класни ръководители 

 

7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда 

(походи, наблюдения и други) учениците се инструктират срещу подпис за 

спазване на правилата за безопасност на движението и придвижването им 

да става със светлоотразителни жилетки, поставени на първия и последен 

ученик.  

Отг.: учители 

 

8. Да се информират задължително министъра на образованието и 

науката и началника на РУО при ПТП с дете или ученик в срок от 24 часа 

при смъртен случай или в срок от 3 дни – при нараняване. 

Отг.: директор 

 

9. Да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на 

педагогическия съвет и общоучилищна родителска среща при настъпило 

ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт. 

Отг.: директор, УКБДП 



месец септември 

 

1. УКБДП информира колегията на педагогически съвет за организацията на 

обучението по БДП. 

       Срок: 15.09.2022 г. 

       Отг.: председател УКБДП 

 

2. Изготвяне на график за провеждане на часовете по БДП в часа на класа. 

      Срок: 15.09.2022 г. 

      Отг.: ЗДУД, учители по БДП 

 

3. Осигуряване на учебните програми по БДП за съответните класове, 

методическите ръководства и насоки за учителите. 

          Отг.: ЗДУД, УКБДП 

 

4.   УКБДП прави оглед и изготвя предложение за обезопасяване района на 

училището. 

               Отг.: УКБДП 

 

5.  В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа  

запознават учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.

       Отг.: класни ръководители 

 

6.  Класните ръководители провеждат беседа-разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение.    

                Отг.: класни ръководители 

 

7. На първата родителска среща, съвместно с родителите, се определя за 

всеки ученик от първи и втори клас най-безопасният маршрут от дома до 

училище и обратно.                                                                      

 Отг.:  класни ръководители  

                             на І-ІІ клас 

 

8.  Класните ръководители  раздават на родителите за попълване 

декларации, в които родителите определят кой ще води и ще прибира детето 

от училище или то само ще се придвижва  за учениците от I - IV клас. 

                     Отг.: класни ръководители  

                                         на І-ІV клас 

9. Отбелязване на Европейската седмица на мобилността и Ден без 

автомобили /16-22 септември/. 

                                                                                          Отг.: УКБДП 

 

10. Провеждане на  работно заседание на УКБДП. 

                 Отг.:  УКБДП 

 

 

 

 

 

 



месец октомври 

  

1.  Приключване и проверка на годишните планирания на класните 

ръководители за обучение по БДП в часа на класа. 

Отг.: учители по БДП, ЗДУД 

 

2. Проверка осигуреността с дидактически пособия по БДП. 

 Отг.: УКБДП 

 

3. Контрол на провеждане на петминутка по БДП. 

 Отг.: ЗДУД, УКБДП 

 

4. Изготвяне на списък на учениците с опасно поведение, като участници в 

движението, за групова и индивидуална възпитателна работа.  

 Отг.: класни ръководители, УКБДП 

 

месец ноември 

 

1. Отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия /всяка трета неделя на м. ноември/. 

Отг.: УКБДП 

 

2. Контрол на отразяване на темите по БДП и петминутката по БДП. 

Отг.: ЗДУД, УКБДП  

 

3. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищния автобус. 

Отг.: ЗДУД, УКБДП 

 

4. Провеждане на работно заседание на училищната комисия по БДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

месец  декември 

 

1. Работа на УКБДП по дейности за обезопасяване  района на училището 

при зимни условия. 

Отг.: директор, ЗДУД, УКБДП 

  

2. Контрол на провеждане на петминутка по БДП. 

 Отг.: ЗДУД, УКБДП 

 

месец януари 

 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка по БДП на всички 

ученици. 

Отг.:  учители по БДП, УКБДП 

 

2. Контрол на отразяване на темите по БДП и петминутката по БДП.  

Отг.: ЗДУД, УКБДП  

 



3. Работа на УКБДП по дейности за обезопасяване  района на училището 

при зимни условия. 

Отг.: директор, ЗДУД, УКБДП 

 

4. Провеждане на работно заседание на УКБДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

месец февруари 

 

1. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: 

 урока по БДП; 

 провеждането на петминутката по БДП; 

 резултатите от срочните тестове; 

 обезопасяване района на училището; 

 помагала и МТБ; 

 работа с проблемни по отношение на БДП ученици. 

Отг.:  УКБДП 

 

2. Приемане на план-график за организиране и провеждане на Национална 

викторина по БДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

3. Провеждане на  работно заседание на УКБДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

месец март 

 

1. Провеждане на училищно състезание по БДП. 

Отг.:  учители по БДП, УКБДП 

 

2. Контрол на отразяване на темите по БДП и петминутката по БДП  в 

дневниците.  

Отг.: ЗДУД, УКБДП  

 

 

месец април 

 

1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищния автобус. 

Отг.: ЗДУД, УКБДП 

 

 

2. Провеждане на  работно заседание на училищната комисия по БДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

 

месец май 

 

         1.Отбелязване на Глобална седмица по пътна безопасност. 

 Отг.: УКБДП 



 

            2.Организиране и провеждане на срочна тестова проверка по БДП на всички 

ученици. 

Отг.:  учители по БДП, УКБДП 

 

                   3.Провеждане на  работно заседание на УКБДП. 

Отг.:  УКБДП 

 

месец юни  

 

1. Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасност на движението. 

Отг.: УКБДП 

 

2. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасно движение по 

пътищата през лятото. 

Отг.:  ЗДУД, кл. ръководители 

 

3. Доклад на УКБДП пред педагогическия съвет на училището относно 

изпълнение на плана на комисията за учебната година; 

Отг.: УКБДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


