


 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания. 

2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за 

VIII - XІІ клас  утвърдени със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на 

министъра на образованието и науката.   

3. Училищната комисия  по безопасност на движение по пътищата 

/УКБДП/ има за задача да организира и осигурява необходимите условия за 

осъществяване на учебно-възпитателния процес по безопасност на 

движението в училище 

4.Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие 

в семинари и програми за обучение по БДП. 

 

  

 

           ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието 

на комисията по БДП и участието на длъжностни лица от местните 

организации на МВР. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители и учителите по 

БДП в Часа на класа през учебната година, съобразени с конкретните 

специфични условия за обучение. 

3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането 

на настоящия план се използва: специализирана литература, учебни 

тетрадки, учебно методически помагала и други 

          4. В рамките на 4 часа годишно за VIII – X клас и 1 час годишно за 

XI – XII клас учениците се запознават с конкретни правила за безопасно 

движение по пътищата, както и тяхното прилагане, чрез разиграване на 

различни ситуации на пътя.  

 

           ІІІ. ЦЕЛИ 

              1 . Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и 

опасностите на движение по пътищата . 

              2 . Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на 

учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 

активната подкрепа на родители и учители.  



              3 . Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение 

към въпросите за личната безопасност и тази на околните , придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации . 

  

 

               ІV. ЗАДАЧИ 

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

необходими 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. 

  

              V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Дейности 
Срок Отговорно лице 

1.Да се планира квалификационната 

дейност с учителите, които ще 

преподават правилата за БД по 

пътищата. 

постоянен 

 

Директора 

 

2.В началото на учебната година 

комисията да направи оглед и да 

изготви предложение за обезопасяване 

района на училището. 

м. септември 

 

членовете на 

комисията 

3.Подобряване на материално-

техническата база по безопасност на 

движението по пътищата – помагала, 

табла, схеми и други съобразени с 

новите учебни програми. 

постоянен 

 

членовете на 

комисията 



4.Задължително да се отразяват в 

дневника на класа темите по 

безопасност на движението по 

пътищата, съгласно съответните 

програми. 

постоянен 

 

класните 

ръководители,  

учители по БДП  

5.Изготвяне на график за занятията по 

БДП. 

м. септември 

 

членовете на 

комисията 

6. Класните ръководители да 

припомнят на учениците правилата за 

движение при използване на градския 

транспорт и при пресичане на улиците. 

м. септември 

 

класните 

ръководители,  

членовете на 

комисията 

7. Периодично изнасяне на актуална 

информация на КАТ и провеждане на 

дискусии по повод конкретни пътни 

злополуки или инциденти. 

постоянен 

класните 

ръководители, 

членовете на 

комисията 

8. Дежурните учители сутрин, между 

смените и вечер да следят за 

безопасността на движението на 

учениците. 

постоянен дежурните учители 

9.  Включване на нови теми за 

поведението на учениците като 

пешеходци и велосипедисти в 

програмата „Без свободен час”. 

м. септември  

 

членовете на 

комисията  

10. Запознаване на учениците с 

проблемите на движението през 

зимния период. 

 

м. ноември 

 

членовете на 

комисията класните 

ръководители 

 

11. Класните ръководите да обсъдят с 

абитуриентите възможностите за 

предотвратяване на опасни нощни 

пътувания на младежки компании, а 

също така и безопасното предвижване 

на самия бал. 

м. май 

 

класните 

ръководители    на 

XII клас 

 

12. Провеждане на инструктаж на 

учениците за тяхното поведение като 

м. юни 

 

Председателя на 

комисията, 



 

 

 

  

Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата  

      

     Председател: Цветомила Георгиева 

    членове: Йордан Йорданов 

        Антоанета Селенска 

        

 

       

  
 Настоящият план е приет с решение  на Педагогическия съвет – Протокол № 

11/31.03.2021г. и е утвърден със заповед № 325/31.03.2021 г. 

 

  
  Изготвил: Цветомила Георгиева 

           Председател на комисията по БДП 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

участници в движението през лятната 

ваканция. 

 

класните 

ръководители 

13.Участия в  национални, регионални 

и общински извънкласни инициативи 

за   ученици в системата на 

образованието, свързани с културата на 

движение по пътищата. 

 

постоянен 

класните 

ръководители, 

членовете на 

комисията 


