
ОТЧЕТ на УКБДП 

Годишен – 2020/2021 учебна година 
 

I. 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.  

 

II. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

В началото на 2020/2021 учебна година УКБДП в състав Анастасия Пиронкова –

председател и членове - Павлина Калчева и Бойка Денева разработи годишен план по 

БДП, в който се организираха дейности и се създаваха условия за ефективно 

реализиране на съвместни инициативи с институциите и обществеността за пътната 

безопасност на учениците. 

Този план претърпя корекции през месец март 2021 поради изтичане на 

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) и съобразяване с новата 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). 

Часовете за изучаване на правилата по БД по пътищата бяха заложени в Списък-

образец №1 за разпределение на преподавателската заетост на учителите. Обучението 

на учениците по правилата за безопасно движение се организира и проведе в 

съответствие с утвърдените със Заповеди. на Министъра на образованието и науката 

програми от І - VІІІ клас за обучение по безопасност на движението по пътищата. В 

началото на учебната година класните ръководители заложиха в своите планове на 

класния ръководител часове по БДП и запознаха учениците с пътно-транспортната 

обстановка в района на училището, припомниха правилата за безопасно поведение на 

пътя чрез инструктаж удостоверен от учениците с подпис. Преподаденият учебен 

материал  е отразен в е - дневник на училището. 

Членовете на УКБД извършиха  преглед и подготовка на материално – 

техническата база за обучение по БД, организира се осигуряване на необходимите УТС 

за учениците и съответните методически ръководства и помагала за учителите, събраха  

информация, анализираха и набелязваха мерки по БДП за подобряване  на 

транспортната инфраструктура в близост до училището. 

Съвместно с общинското ръководство се осигури поддръжка на 

обезопасяващите и регулиращи скоростта на превозните средства съоръжения по 

улиците пред централния вход и в  района на училището – монтира се нова светофарна 

уредба за улесняване пресичането на бул „Ал. Батемберг”. 

В рамките на 10 минути по време на първата родителска среща за учебната 

година се организира информираност по БДП свързана с рисковото поведение на 

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

участници в движението, поведение на учениците като участници (пешеходци) при 



усложнени метеорологични пътни условия/ снеговалеж, мокри и заледени участъци/, 

носене на светлоотразителни и други отличителни знаци. 

Всеки ученик от І и ІІ клас определи съвместно с родителите си най-безопасния 

път от дома до училището, а на учениците от ІІІ до VІІ клас се припомниха безопасните 

маршрути. 

С учениците от І до VІІ клас учителите провеждаха ежедневно „ 5 - минутка” в 

края на последния час за класа или групата за ЦОУД– краткотрайно занимание, 

напомняне за БД и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при 

връщане в къщи. 

Класните ръководители провеждаха беседи - разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение, запознаваха учениците с материалите 

изготвени от УКБД във връзка с различни националните кампании, свързани с 

отбелязване на Европейска седмица на мобилността,  Световния ден в памет на 

загиналите при пътнотранспортни произшествия и Национален ден на безопасността на 

движението по пътищата. 

В двора на училището, на изградената площадка по БДП, учителите от ЦОУД 2 

и 3 клас - г-жа Величкова, г-жа Славова и г-жа Чеперкова проведоха тематично 

занятие, при което учениците демонстрираха знанията си за безопасно управление на 

велосипеди, спазване на пътната маркировка( поставените пътните знаци на трасето) и 

необходимото оборудване на велосипеда и участника в движението (нужната светлинна 

и звукова сигнализация, предпазни каски, светлоотразителни жилетки) 

При предприети 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 се провеждаше  инструктаж по транспортна 

безопасност с възрастни придружители и ученици, който се удостоверяваше с подпис.  

За учениците от първи и втори клас (в периода 01.06-15.06) се организира 

безопасно преминаване по маршрута от ОУ „Мати Болгария“ до парк „Розариум“ и 

обратно, като децата се придвижваха с тротинетки, спазваха пътните знаци и пресичаха 

на пешеходни пътеки. 

През периода 01.06-15.06.21, г-жа Христова проведе със своите ученици 

велопоход по алеята от град Казанлък до с.Енина, като всички колоездачи имаха 

нужната екипировка, бяха снабдени с каски, а велосипедите  - оборудвани със звукова и 

светлинна сигнализация. По време на велопохода, учениците се движеха в колона, без 

да се изпреварват, като спазваха маркировка и  пътните знаци, и пресичаха  на 

определените  безопасни места. 

През месец юни учениците от седми клас посетиха специализираният кабинет по 

БДП в ПГТТМ гр. Казанлък където проведоха урок с квалифициран преподавател по 

дисциплината  инж. Росица Цветкова. 
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