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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет на 13.09.2021 г. 

/Протокол №17/13.09.2021 г./ 

2.Съставът на УКБДП се утвърждава със заповед на директора и Педагогическия 

съвет се информира за това.  

3. През учебната 20201/ 2022 година обучението по безопасност на движението  ще се 

осъществява по учебна програма  утвърдена от Министъра на образованието и науката. 

4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

II. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Планът на Комисията по БДП за периода 2021-2022 е разработен на основание на:  

1. Закона за движение по пътищата; 

2. Правилникът за прилагане на Закона за движение по пътищата; 

3. Решение на Министерски Съвет №542/07.06.2005 г.;  

4. Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по 

пътищата в детската градина и българското училище, утвърдена от Министъра на 

образованието и науката през 2003г.; 

5. Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване на БДП за периода 2011 – 2020 г. (Решение на Министерски съвет 

№ 946 / 22.12.2011 година) , Национална стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2021 – 2030 г. (Решение на Министерски съвет № 775 / 

26.10.2020 година) и План за действие 2021 за БДП на МОН ( Заповед № РД 09-660 от 

15.03.2021 на министъра на образованието и науката) 

6. Система за организация на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по 

безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното 

образование, утвърдена със заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. от министъра на 

образованието и науката.  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и учебната 

документация за различните възрастови групи и класове, и като обучение по модули, и чрез 

дейности в други форми; 

2. Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и Списък – 

образец №1; 

3. Изготвяне от класните ръководители и учителите по БДП на годишни планове за 

работа по БДП. 

Обучението на учениците се провежда от учителите, които се ръководят от учебните 

програми, одобрени от МОН, като предвидения учебен материал се разпределя равномерно 

през учебната година и се преподава както следва: 
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- за 1 клас – 9 ч. 

- за 2 клас – 6 ч. 

- за 3 клас – 6 ч. 

- за 4 клас  - 6 ч.    

- за 5 клас – 5 ч. 

- за 6 клас – 5 ч. 

- за 7 клас – 5 ч. 

Учебния процес по БД се провежда в часа на класа от класните ръководители или 

преподаватели преминали курс по безопасност на движението. 

III. ЦЕЛИ: 

1.Опазване на живота и здравето на учениците, на 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 околната среда и оказване 

на помощ в случай на опасност. 

3. Създаване на трайни навици свързани с безопасността на пътя.  

IV. ЗАДАЧИ: 

1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на 

пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната 

безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

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

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното движението. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определя собственото поведение в екстремни 

ситуации. 

4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 

часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др /, подобряване на 

материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по БДП. 

5. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и 

отправяне на предложения до кметството за подобряване организацията на движението в 

района на училището и обезопасяването му при необходимост. 

6. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на 

иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание. 

7. Ежедневно провеждане на „5 – минутка“ с учениците от IVII клас от 

преподавателите в последния за тях час. 
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8. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

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

учители. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.  Часовете за изучаване на правилата по БД по пътищата се залагат задължително на 

отделен ред в Списък-образец №1 за разпределение на преподавателската заетост на 

учителите. 

Срок: 15.09. 2021 г. 

Отг.: Директор 

2.Изработване  и приемане на Училищен учебен план, Годишен план на училището, 

Годишен план на УКБДП, Годишни планове на кл. ръководител за обучението и дейностите 

за възпитание и обучение по БДП.  

Срок: 15.09. 2021 г  

Отг.: Директор 

3.Извършване на преглед и подготовка на материално – техническата база за обучение 

по БД. Осигуряване на необходимите УТС за учениците и съответните методически 

ръководства и помагала за учителите. 

Срок:29. 09. 2021 г. 

Отг.: УКБДП 

4.Съвместно с общинското ръководство да се осигури поддръжка на обезопасяващите 

и регулиращи скоростта на превозните средства съоръжения по улиците пред централния 

вход и в  района на училището. 

Срок: м. 12. 2021г 

Отг.: Административно ръководство 

5.Организиране на информираност по БДП, в рамките на минимум 10 минути по 

време на първата родителска среща за учебната година, свързана с рисковото поведение на 

възрастните, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата и останалите 

участници в движението, 

Срок : м. 09.2021 г 

Отг. Класни ръководители  

6.За всеки ученик от І и ІІ клас да се определи съвместно с родителите му най-

безопасния път от дома до училището (и се закупят светлоотразителни елементи на 

учениците). На учениците от ІІІ и VІІ клас да се припомнят безопасните маршрути. 

Срок: 28.09.2021 г.  

Отг.: кл.р-ли, родители 

7.По време на учебната година преподавания материал съгласно съответните учебни 

програми се отразява задължително в електронният дневник на класа. 

Срок: В края на учебния ден  

Отг.: учителите водещи часовете по БДП 
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8.С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на последния 

час „ 5 - минутка” – краткотрайно занимание, напомняне за БД и задълженията на учениците 

за безопасно поведение на улицата при връщане в къщи. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

Отг.: учителите 

9.Учебните помагала по БДП за учителите се съхраняват като библиотечен фонд в 

училищата. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

 Отг.: ЗДАСД 

10.Класните ръководители да провеждат беседи - разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г  

Отг.: кл.ръководители 

11.Провеждане на занятие по БДП в училището. 

Срок: 30.06.2021 г.   

Отг.:УКБДП, учителите водещи часовете по БДП 

12.Провеждане на беседи със служител от сектор „Пътна полиция” – ОДМВР, 

гр.Стара Загора при установяване на лица – ученици управляващи МПС без необходимото 

свидетелство, под въздействие на алкохол и наркотични вещества, на основание чл.45 от 

Инструкция Iз-1813/2006 г. от ЗМВР и докладни записки, които да се изпращат до Началника 

на РУП в региона. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

Отг: Административно ръководство 

13.Провеждане на беседи с родителите на непълнолетни, управляващи МПС без 

необходимото свидетелство, под въздействие на алкохол и наркотични вещества и изготвяне 

на докладни записки, които да се изпращат в сектор „Пътна полиция” – ОДМВР, гр.Стара 

Загора, както и на електронен адрес в РУО – Стара Загора до десето число на месеца в 

рамките на учебната година. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

Отг: Административно ръководство, ЗДАСД 

14.В случаите на възникване на пътно-транспортно произшествие с ученици, 

Административно ръководство на училището незабавно информира началника на РУО. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

Отг: Административно ръководство 

15.Провеждане на инструктаж по транспортна безопасност с възрастни придружители 

и ученици при еднократни пътувания, регламентирани с наредба по  чл. 79, ал. 5 от Закона за 

туризма  и наредба на Министъра на образованието и науката за организация на дейностите в 

в училищното образование. 

Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.  

Отг.: ЗДАСД 
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16. Организиране на самостоятелни и участие в местни и национални инициативи и 

кампании, свързани с БДП на равнище училище, община, РУО и МОН. 

      Срок: 15.09.2021 – 30.06.2022 г.    

Отг.: ЗДАСД 

17. Събиране на информация, анализ и мерки по БДП за подобряване  на 

транспортната инфраструктура в близост до училището. 

Срок : 15.09.2021 – 30.06.2022 г. 

Отг.: УКБДП, класни ръководители 

18. Осигуряване на финансови средства от проекти, спонсорство и от бюджета на 

училището за осъществяване на дейности и участие в организирани инициативи по БДП   на 

различни нива/ училищни, общински, областни, национални и международни/. 

      Срок: постоянен 

Отг.: Административното ръководство 

 

 

УКБДП 

Председател:  А.Пиронкова 

Членове:  П.Калчева  

Б.Денева   

 


