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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата е избрана на заседание на 

педагогическия съвет и утвърдена със Заповед от Директора на училището. 

          Състав на Комисията: 

      Председател: Стефка Кусева  

          Членове:  Красимира Димитрова  

                           Христина Кузмова 

2. Планът на Комисията се утвърждава със Заповед № РД-10-651/14.09.2022 г. от 

Директора на училището. 

3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

4. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в 

семинари и обучителни програми по БДП. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от Директора на училището със съдействието на длъжностни лица от 

местни организации. 

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

3. Учителите да имат разработено годишно тематично разпределение на планираното 

учебно съдържание. 

4. При липса на специализиран кабинет по БДП, класната стая се превръща във 

временен кабинет. 

5. При подготовка на учебните занятия и за реализиране на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по средствата за масова 

информация, материали от печата, учебно-методически помагала. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училището 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 околната среда и 

оказване на помощ в случай на нужда. 

 

ІV. ЗАДАЧИ 

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

адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от 

въздействията с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността 

и неумението правилно да се определи   собственото поведение при екстремни 

ситуации на пътя. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

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. 
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Месец септември 

1. В началото на учебната година УКБДП да направи преглед на материално–

техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за обезопасяване на 

училището.  

                                                                  Отговорник: Председателят на УКБДП 

2. Запознаване и обсъждане с членовете на УКБДП на нови нормативни документи и 

промени в програмите по БДП за учебна 2022 – 2023 г. 

                                                                                  Отговорник: Председателят на УКБД 

3. Приемане план на УКБДП за учебната 2022 – 2023 г. от Педагогическия съвет на 

заседание през месец септември. 

                                                                   Отговорник: Председателят на УКБДП 

4. В седмицата от 7 до 13 септември във връзка с Националната кампания „Да пазим 

децата на пътя” да се направи оглед на организацията на движение, пътната маркировка 

и сигнализация в района на училището. Комисията да запознае класните ръководители 

с пътно-транспортната обстановка в района на училището, а те от своя страна на 

предстоящите родителски срещи да запознаят родителите и учениците. 

                        Отговорник: УКБДП, Класните ръководители 

5. Провеждане открити уроци на тема: „Безопасно преминаване през пешеходната 

пътека“ по време на откриване на новата учебна година. 

                                                                      Отговорник: Класните ръководители 

6. Провеждане на мероприятия във връзка с Европейска седмица на мобилността под 

мотото „Избери. Промени. Комбинирай.” 

 беседа за използването на велосипеда като транспорт щадящ околната среда; 

 участие в мероприятия организирани от район Южен; 

 запознаване с безопасното придвижване с велосипеди в града – специална 

маркировка, велоалеи. 

   Отговорник: Класните ръководители  

 7. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от първи клас и даване 

на указания за изработване на карта с безопасен маршрут на всеки ученик. Попълване 

от родителите на декларации, в които да определят кой ще води /прибира детето на/от 

училище. 

                                                                      Отговорник: Класните ръководители 

8. Провеждане на кампанията „Пътят на първокласника“. Попълване от родителите на 

първокласниците на Контролен тест за оценка на условията за придвижване, 

опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до 

училище и обратно.  

                                                    Отговорник: Класните ръководители на I клас 

9. Попълване от родителите на учениците от II - IV класове декларации, с които 

определят придвижването на учениците до и от училище с придружител или 

самостоятелно. 

 Отговорник: Класните ръководители 

10. Провеждане на инструктаж по БДП с учениците посещаващи изнесените извън 

сградата на училището занимални. 

                                                                   Отговорник: Учителите ГЦОУД 

11. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 

тетрадки и помагала по БДП. 

 Отговорник: УКБДП и класните ръководители 
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12. В началото на учебната година, при необходимост, да се изготвя предложение за 

квалификация на учителите, преподаващи БДП. 

                                                                                                Отговорник: Директор  

13. Организиране на изложба и беседи с учениците по инициативата Европейски ден 

без загинали на пътя, познат още като EDWARD. 

Отговорник: Учител по изобразително изкуство, Класните ръководители 

 

Месец октомври 

1. Редовно провеждане по график на задължителните часове по БДП в часа на класа и 

Петминутката в последния час за класа. Контрол по отразяването в електронния 

дневник. 

 Отговорник: Класните ръководители, ЗДУД   

2. Участие в инициативата „Посланията на есенния лист“ – ученици връчат своите 

послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен 

лист, на водачите на МПС, на родителите си. 

                                                    Отговорник: Класните ръководители   

 

3. Провеждане на открити уроци по БДП по време на провеждането на спортен празник 

на 28.10. 2022 г. 

                                                      Отговорник: Класните ръководители 

4. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат 

разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и 

същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

                                                        Отговорник: Класните ръководители 

5. Обобщаване и запознаване членовете на УКБДП с резултатите от проведената анкета 

с родителите за пътя на първокласника. 

Отговорник: Председателят на УКБДП 

 

Месец ноември 

1. Класните ръководители до проведат в час на класа беседа – разговор за поведението 

на учениците като участници в пътното движение. 

                    Отговорник: Класните ръководители  

2. Отбелязване Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Изготвяне на кът 

по БДП от рисунки за опасностите на пътя.  

Отговорник: УКБДП, Класните ръководители,  

  Учител по изобразително изкуство 

3. Практически занимания по БДП по време на честването на патронния празника на 

училището на 25.11.2022 г. 

                                                                 Отговорник: Класните ръководители   

 

4. Провеждане на тематична родителска среща „Моето семейството спазва правилата 

по БДП”. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

Месец декември 

1. Провеждане на беседа-разговор с учениците за пътно-транспортната обстановка при 

есенно-зимни условия и опасностите за тях. 

                                                          Отговорник: Класните ръководители 
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2. Осъществяване на контрол върху провеждането на уроците по БДП и Петминутката 

и отбелязването им в електронния дневник. 

                                                                      Отговорник: Класните ръководители, ЗДУД 

3. Констатиране на промени във връзка с обезопасяване района на училището и 

предложения до директора за приемане на съответните мерки.  

                                                      Отговорник: УКБДП, Директор 

 

Месец януари 

1. Провеждане на извънреден инструктаж с учениците посещаващи занималните извън 

сградата на училището за организирано напускане и спазване правилата по БДП при 

зимни условия. 

                                                                  Отговорник: Учителите ГЦОУД 

2. Провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици от І до 

ІV клас.  

Отговорник: Класните ръководители 

3. Анализиране и обобщаване на резултатите от тестовата проверка.  

                                                                                          Отговорник: УКБДП 

 

Месец февруари 

1. Отчет на дейността на УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП през първия учебен срок. 

                                                   Отговорник: Председателят на УКБДП 

2. Констатиране на промени във връзка със обезопасяване района на училището при 

зимни условия и предложения до директора за приемане на съответните мерки.  

 Отговорник: УКБДП, Директорът 

3. Осъществяване на контрол върху провеждането на уроците по БДП и Петминутката 

и отразяването им в електронния дневник. 

                                                         Отговорник: Класните ръководители, ЗДУД 

 

Месец март 

1. Провеждане на седмица по БДП в училище - организиране на изложба, беседи, игри, 

презентации по БДП. 

                                                             Отговорник: Класните ръководители 

2. Организиране на среща с инспектор от Първо РПУ Пловдив с ученици от IV клас. 

                                                                                             Отговорник: Директора  

3. Контрол върху провеждането на уроците по БДП и Петминутката и отразяването им 

в електронния дневник. 

                                                         Отговорник: Класните ръководители, ЗДУД 

 

Месец април 

1. Провеждане на беседи с учениците за припомняне правилата за безопасност на 

движението преди всяко организирано напускане на училищната сграда / екскурзии, 

походи, наблюдения и др./ 

                                                       Отговорник: Класните ръководители 

2. Актуализиране на попълнените декларации от родителите относно прибирането на 

учениците – самостоятелно или с придружител при необходимост. 

                                                                     Отговорник: Класните ръководители 
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Месец май 

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

ученици от І до ІV клас. 

Отговорник: Класните ръководители 

2. Анализиране и обобщаване на резултатите от тестовата проверка.  

                                                                                                           Отговорник: УКБДП 

 

Месец юни 

1. Изготвяне и представяне на Доклад на УКБДП пред педагогическия съвет по 

изпълнението на плана на комисията за учебната 2022 – 2023 г.   

                                                                       Отговорник: Председателят на УКБДП 

2. Отразяване във фейсбук страницата и сайта на училището на проведени инициативи 

и мероприятия по БДП на училищно и извънучилищно ниво през учебната 2022 – 2023 

г. 

Отговорник: Председателят на УКБДП 

 

 

 

                                                                                   

                                       


