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Утвърждавам: 
Заповед № РД-08-662/ 31.03.2021 г. 
Силвия Аврамова Георгиева 

Директор 
                                                                                                     

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

за учебната 2020/2021 година 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет, съгласно Протокол №  

12/14.09.2020 год. и е в състав: 

                            Председедател: Галrна Жишева 

                                     Членове:   Десислава Русева 

                                                      Надя Калканджиева 

 2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет –  Протокол 

№12/14.09.2020 год. 

  3. През учебната 2020/2021 година обучението по Безопасност на движение по 

пътищата се осъществява по учебни програми за обучение на учениците І - VІІІ клас от 

2018 г., утвърдени от Министъра на образованието и науката, Обучението кореспондира 

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

обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), Утвърдена със Заповед № 

РД09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката и в съответствие с  

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 

2021 – 2030 г., План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., Секторна стратегия за 

безопасност на движението по пътищата (2021-2030), План за действие 2021 година за 

безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката  

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ    

1.Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора и 

изучавали БДП и методиката на преподаването й. 

  2.Занятията се провеждат в часа на класа, като предвиденото учебно съдържание се 

разпределя равномерно през учебната година, съгласно Приложение №5 към чл. 11, ал.3  

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

  3.При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, 

инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-методически помагала, 

електронни уроци и други.  

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, 

контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка. 
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1.1  Ежегодно изготвяне /и актуализиране при необходимост/ на 

годишен План за действие по БДП и доклад за отчитането му. 

1.2 Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 

2. Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при 

взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата. 

2.1 Оптимизирано обучение на ученици по БДП в системата на образованието в 

единна концептуална рамка.         

2.2 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 на пътя и оказване на помощ в случай на 

опасност. 

            2.3 Промяна на нагласите и мотивацията. Уроците да се провеждат не само в 

класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена 

среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за 

движение.             

        3. Цел: Опазване на живота и здравето на учениците в училище и извън нeгo. 

 

ІV. ЗАДАЧИ     

           1. Формиране на система сензомоторни умения за защита, интелектуални и 

практически умения и навици, необходими за правилно поведение на пътя.  

           2. Намаляване на безотговорността и неумението да се определя собственото 

поведение на пътя.               

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

на движението по пътищата.        

           4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

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

учители.            

 5. Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

            6.   Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП. Организиране и 

провеждане на състезания по БДП, участие в общински и регионални извънкласни 

инициативи за ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение 

по пътищата. 

            7. Активна дейност на училищната комисия в развитието на средата за обучение по 

БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в 

непосредствена близост до училището.  

 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕМИТЕ ПО БДП  И 

СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ   
 1. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас като темите се разпределят равномерно през учебната година 

както следва: 

                                   - I клас  –    9 часа 

      - II - IV клас  –   6 часа 

                                   - V - VII клас –   5 часа 
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                                                                                            Срок: постоянен 

     Отг.: кл. р-ли и учители 

            2. Преподаваният материал да се отразява в електронния дневник на всеки клас, 

както по другите учебни предмети. 

Срок: в края на часа 

Отг.: учителите   

3. С учениците от І - VП клас учителите да провеждат ежедневно „5 минутка" - 

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.  

                                                                                                                              Срок: постоянен                                                                                   

 Отг.: учители                                                            

           4. Осъществяване на контрол върху учебния процес по БДП-урок, петминутка,   

срочен тестови контрол  и провеждането на планираните мероприятия.  
Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг.комисия по БДП    

          5. Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                     Отг.: учители  

6. Информираност по безопасност на движението по пътя на родителите в началото 

на учебната година. 

Срок: м. септември  

 Отг.кл. р-ли   

 

7. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят/припомнят на учениците пътно-транспортната обстановка в района на 

училището. 

                                                                                                          Срок: м. септември  

 Отг.кл. р-ли   

            8. Учениците да се запознаят с практически препоръки по пътна безопасност през 

учебната 2020 – 2021 г. за деца и юноши. Да се проведе беседа – разговор за поведението 

на учениците като участници в пътното движение. 

                                                                                                              Срок:  м. септември  

                    Отг. кл. р-ли   

  8. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат учениците от 

до  входната врата в двора на училището. 

                                                                                                Срок: постоянен  

Отг.учители 

            9. Главните дежурни педагогически специалисти да организират и осигуряват 

безопасното напускане на учениците от сградата на училището. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                   Отг. Главните дежурни педагогически специалисти 

10. Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. До края на първата учебна 

седмица съвместно с родителите да се определи най-безопасния маршрут от дома до 

училището и обратно за учениците от І – ІV клас. 

                                                                                                 Срок: м. септември 
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Отг.: кл. р-ли 

11. Класните ръководители в начален етап и учителите в ГЦОУД да раздадат на 

родителите на учениците от І - ІV клас  декларации, в които да се  определи  кой ще води 

и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва.   

    Срок:м.септември 

                                                                                                  Отг.: кл.р-ли и учители в ГЦОУД 

12. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове, 

необходимите методически ръководства и насоки за учителите, както и учебни средства за 

учениците по БДП. 

 Срок: м. септември 

                                                                                                          Отг.: Комисия БДП   

  13. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището, ако е необходимо. 

                                                                                                  Срок: м. септември    

                                                                                                           Отг.комисия БДП 

14. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия 

по БДП.   

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                   Отг.кл. ръководители 

15. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис, да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата. При 

организирано излизане извън училище да се поставят на първия и последен ученик 

специални жилетки. 

                                                                                                                        Срок: постоянен  

                  Отг.: учители  

16. При възникване на ПТП с деца и ученици и нараняване и/или настъпила смърт 

веднага и задължително да се информира Директорът, РУО на МОН и в срок от 24 часа се 

изготвя доклад. 

                                                                                                    Отг. Директорът  

17. Изготвяне и изпращане на информация в РУО - Бургас за ученици, пострадали 

при ПТП през лятото. 

                                                                                                Отг. директорът, комисия по БДП 

18. Класните ръководители да  предложат на родителите на учениците от І - ІV клас 

да   осигурят светлоотразителни елементи за чантите или облеклото на децата.  

                                                                                       Отг. кл. ръководители 

 19. Поддържане на рубрика на БДП на сайта на училището. 

Срок: през годината    

                                                                                                           Отг.: комисия БДП, З. 

Георгиева 

 

         

VI. МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Дата/месец мероприятие отговорник 

1 м.09 - м.06. Поддържане рубрика по БДП на сайта Комисия по медийно 
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на училището . отразяване 

2 21.IX. Отбелязване чрез традиционен 

флашмоб на Световния ден на мира 

и почитане паметта  на жертвите от 

ПТП . 

Комисия БДП, 

учители в група  за 

ЦОУД. 

4 м.ноември Провежане на ЧК,посветен на 19 

ноември - Световен ден за  

възпоминание за жертвите от 

пътнотранспортните произшествия, 

обявен за такъв през 2006 г. 

класни ръководители                                                                                              

5 м. февруари Училищно състезание по БДП за 

пети - седми клас. 

комисия БДП и 

класни ръководители 

6 м.март  Включване в Общинско състезание 

по БДП– V-VII кл. 

 

комисия по БДП и 

класни ръководители                                                                                              

7 м.април 1. Училищна инициатива 

„Спортувам безопасно “ –първи -

четвърти клас - демонстрация на 

умения за безопасно спортуване и 

придвижване с 

велосипед,ролери,тротинетки - по 

класове 

 

 2. Училищна инициатива 

„Спортувам безопасно “ –пети -

седми клас - велопоход с ученици, 

учители, родители и представители 

от общността. 

 

 

 

 

 

 

 

комисия БДП, класни 

ръководители 

8 м. юни Отбелязване на 29.06 -  Международен 

ден на безопасността на движението по 

пътищата. 

комисия БДП, класни 

ръководители 

 

Настоящият план е отворен за  допълнения и/или промяна при необходимост. 

 

 

Комисия по БДП: 

Председател: Галина Жишева 

Членове: Десислава Русева 

Надя Калканджиева  
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