
УТВЪРДИЛ:  

ЙОРДАНКА НАЧЕВА,  

Директор на ОУ “Васил Петлешков”  

ПЛАН  

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО  

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

(УКБДП) ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  

I. СТАТУС НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП  

1. УКБДП е избрана на заседание на ПС № 10/01.09.2022 г. и е в състав:  

Председател: Иванка Делчева  

Членове: 1. Евелина Димова  

2. Янка Иванова  

3. Любка Палазова  

4. Надя Кръстанова  

2. Планът на комисията е приет на заседание на ПС с Протокол № 12/12.09.2022 г. 3. 

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

образователни стандарти.  

ІІ. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП:  

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09–1289/31.08 2016. са определени часа за годишно 

обучение по БДП за всеки клас от І до VII клас. Броят на часовете са посочени в Приложение№ 5 

към чл. 11, ал.3 На министъра на МОН (Рамкови изисквания при организиране на часа на класа). За 

обучението на учениците по правилата за движение по пътищата е необходимо да се има предвид 

следното:  

1. При възпитанието и обучението на учениците по правилата за БДП трябва задължително да се 

използват одобрените от МОН учебно-дидактически материали и помагала.  

2. За осигуряване на качествен и ефективен учебен процес по БДП в края на всеки срок на 

учениците от І до VII клас трябва да се провежда проверка и да се определя оценка по БДП.  

3. С измененията и допълненията на ЗДвП от 2007 г. са въведени изисквания за безопасно 

придвижване на организирана група ученици по тротоара или банкета, включително и по време на 

училищно обучение. Чл.112, ал.1 задължава първия и последния ученик да бъдат със 

светлоотразителни жилетки. 

4. Директорът, заедно с УКБДП и съгласувано с местната администрация да изработят и представят 

в съответната община план с проблемите, свързани с обезопасяване на района и да предложат 

конкретни мерки и действия за организиране и регулиране на пътното движение около тях.  



ІІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС І- VІІ КЛАС:  

1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І - VІІ 

клас. 2. Задължителните часове за обучение се провеждат в час на класа.  

3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от 

ръководството на училището разпределение на учебното съдържание.  

4. В годишното тематично разпределение, освен темите и броя на часовете, трябва да се посочат 

мястото за провеждане на обучението по БДП, материалното и дидактическото осигуряване на 

учебния процес.  

ІV. ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИ ПО БДП  

1. Класния ръководител или друг учител, изучавали БДП и методика на преподаване за 

съответната възрастова група.  

2. Класния ръководител или друг учител, преминали квалификационен курс по методика на 

обучението по БДП.  

3. Извън тези случаи други учители също могат да провеждат обучение по БДП, но по преценка на 

ръководството на училището и в съответствие с изискванията на заповед № РД 09–1289/31.08.2016г. 

на Министъра на образованието и науката.  

4. Квалификационните курсове на учители по методика на обучението по БДП се организират и 

провеждат по програми, утвърдени от МОН.  

5. Учителите отговарят непосредствено за качеството и ефективността на УП по БДП и постоянно 

обновяват МТБ.  

6. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І до VІІ клас се провежда 

“петминутка”. V. РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП:  

1. Ръководството и контролът на учебния процес за обучение на учениците по БДП се 

осъществяват от МОН, РУО и директора на училището.  

2. Със заповед на Началника на РУО се определя експерт, който да отговаря, ръководи и 

контролира учебния процес по възпитанието и обучението по БДП.  

3. В помощ на ръководството на училището при организиране и провеждане на учебния процес по 

БДП се изгражда училищна комисия.  

4. Елемент от ръководството и контрола на директора в провеждането на учебния процес е 

извършването на срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик.  

5. Във връзка с изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението 

по пътищата и Заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на Министъра на образованието и науката, 

учениците от първи до седми клас задължително изучават в ЧК правилата за движение по пътищата, 

съгласно одобрените учебни програми за всеки клас.  

VI. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП  

1. Опазване 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. 

VII. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП  

1. Създаване на система от знания, умения и навици 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. Чрез повишаване нивото на знания да се намали 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/.  

5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване на 

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

6. 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.  

7. 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.  

VIII. КВАЛИФИКАЦИЯ  

През учебната 2022/2023 година занятията се провеждат от един учител за прогимназиален 

етап и класните ръководители на 1. – 4. клас в час на класа, които са правоспособни за провеждане 

на час по БДП. През учебната 2022/2023 година на квалификация за преподаване на БДП подлежи Юлия 

Еленкова.  

. 

ПЛАН-ПРОГРАМА НА УКБДП  

1. Осигуряване на необходимите учебни средства за учениците и методически ръководства за 

учителите.  

Срок : 30.09.2022 г. Отг.: Директор  

2. Разработване на училищни планове за учебния процес.  

Срок: 15.09.2022 г. Отг.: Учители  

3. Преподаваният материал да се отразява задължително в е-дневниците на паралелките. Срок: 

постоянен Отг.: Учители  

4. Да се провежда задължителна “петминутка” в последния час и да се отразява в e-дневника. Срок: 

постоянен Отг.: Учители  

5. Постиженията на учениците І - VII да се оценяват чрез устна, тестова или други форми на 

проверка.  

Срок: края на I срок и на учебната година Отг.: Учители  

6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП при провеждането на задължителни 

планирани мероприятия.  

Срок: постоянен Отг.: Директор  

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

Срок: постоянен Отг.: Кл. ръководители  

8. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП. Срок: при 



необходимост Отг.: Директор  

9. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за 

обезопасяване района на училището.  

Срок: месец 09.2022 г. Отг.: Директор, УКБДП  

10. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците 

с пътнотранспортната обстановка в района на училището.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: Кл. ръководители  

11. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: Кл. ръководители  

12. За всеки ученик от І и ІІ клас да се определи с родителите му най-безопасния път от дома до 

училище и обратно. На учениците от ІІІ и IV клас да се припомнят безопасните маршрути за тяхното 

движение.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: Кл. ръководители  

13. Класните ръководители на учениците от І до ІV клас да предоставят декларация на родителите, 

в която те да отбележат начина за придвижване на учениците до и от училище, както и лицата, които 

ще водят и вземат ученика или да декларират, че той сам ще се придвижва до вкъщи.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: Кл. ръководители 

14. За учениците от III и IV клас, които ще се придвижват сами от дома до училище и обратно, да 

изготвят маршрутна карта за безопасно придвижване, съгласувано с родителите, и същата да се 

съхранява от класния ръководител.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: Кл. р-ли, Директор  

15. След завършване на учебните занятия учителите, които имат последен час от 1 до 7 клас, лично 

извеждат учениците до пешеходната пътека и им помагат да я пресекат.  

Срок: постоянен. Отг.: Учители  

16. Да се ангажират родители за оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП. 

Срок: постоянен Отг.: Кл. 

ръководители  

17. При възникване на ПТП с ученици от училището и настъпила смърт, задължително да се 

информира Началника на РУО в срок от 24 часа.  

Срок: при необходимост Отг.: Директор  

18. При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт, в едноседмичен 

срок да се организира и проведе заседание на педагогическия съвет и общоучилищна родителска 

среща.  

Срок: при необходимост Отг.: Кл. р-ли, Директор  

19. Да се информира Министъра на МОН и Началника на РУО на МОН в срок от 3 дни при 

възникване на ПТП с наранявания на ученици от училището.  

Срок: при необходимост Отг.: Директор  

20. При всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, наблюдения, 

зелени училища/ да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за БДП и същите 

да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълни маршрутен лист от ръководителя на групата.  

Срок: при необходимост Отг.: Кл. ръководители  

21. Да се подготви и изпрати информация в РУО за работата в училището по БДП през учебната 



година.  

Срок: месец 07.2023 г. Отг.: Директор  

22. Да се изготви и изпрати информация в РИО за ученици, пострадали при ПТП през лятото. 

Срок: постоянен Отг.: 

Директор  

23. Провеждане на заседания на УКБДП на всеки 3 месеца за изпълнение на план–програмата на 

комисията.  

Срок: постоянен Отг.: УКБДП  

24. Отбелязване на Европейската седмица на мобилността – 16–22.09.2022 г. с помощните 

материали, предоставени по проекта.  

Срок: 22.09.2022 г. Отг.: УКБДП  

25. Отбелязване на 20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Срок: 

20.11.2022 г. Отг.: УКБДП, Кл. р-ли  

26. Участие в международни конкурси и национални състезания по БДП.  

Срок: постоянен Отг.: УКБДП, Кл. р-ли, учители ЦДО  

27. Беседа с инспектор от „Пътна полиция“ – Пловдив в час по БДП в 7 клас. Срок: Първи срок 

Отг.: УКБДП 

28. Рисунка на тема: „Познавам светофара и пресичам правилно”.  

Срок: месец 04.- 05.23 г. Отг.: УКБДП, Кл. ръководители на 1. клас, учители 

ЦДО 29. Рисунка на асфалт на тема „Познавам пътните знаци”.  

Срок: месец 04.- 05.23 г. Отг.: УКБДП, Кл. ръководители на 2. клас, учители 

ЦДО 30. Изготвяне на проект по БДП.  

Срок: месец 10.-11.22 г. Отг.: УКБДП, Кл. ръководители на 3. и 4. клас,учители ЦДО 31. 

Отбелязване на 29 юни – Денят на безопасността на движение по пътищата. Срок: 29.06.2023 г. 

Отг.: УКБДП  

 


