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  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
  СЕЛО КОНСТАНТИНОВО   ОБЩИНА   ВАРНА   ОБЛАСТ ВАРНА 

 
 
 

                                                                                            
                                        УТВЪРЪРДИЛ:  

                          

X  
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ОУ" Свети Климент Охридски"
Подписано от: Ivelina Petrova Georgieva  

 
 

 
ПЛАН 

за работата на училищната комисия по Безопасност на 
движение по пътищата / БДП /  
за учебната 2022 /2023година 

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се 
осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти. 

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

3. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за 
учениците. 

4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците 
по безопасност на движението по пътищата. 

 
 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

1. Извършва се от директора на ОУ „ Свети Климент Охридски „ с.Константиново със 
съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, и 
др. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители  в Часа на класа през учебната 
година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

3. При подготовка на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план 
се използва: специализирана литература, материали от централния и местния  печат, 
учебно-методически помагала. 
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ІІІ. СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА ПО БДП 

 
 
Председател : Красимира Христова Костова-старши учител в начален етап  
  
Членове:  
1.Даниела Красимирова Асенова –  учител в прогимназиален етап  
2.Ивелина Красимирова Николова- Петрова -  учител в начален етап  
 

 
ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 

 
1. Определя, а при необходимост променя и допълва своя състав в зависимост от 

нуждите за осигуряване на по – голяма ефективност и резултати от нейната дейност . 
2. Изработва план за работата на комисията през учебната година, което включва: 

 Планира тематиката за посещение на външни лектори. 
 Планира квалификационна дейност  на учителите , комисията по БДП . 
 Осигурява учебни помагала и дидактически материали за провеждане 

на учебните занятия по БДП. 
3. Изготвя информация, прави предложения и набелязва мерки за подобряване на 

учебно – материалната база за обучението по БДП. 
4. Прави оглед и изготвя предложение и набелязва мерки за обезопасяване на района 

около училище. 
5. Работа със родителите: 

 За осигуряване на помагала, светлоотразителни елементи по облеклото 
на учениците. 

 Организира присъствие на родителите при провеждане на състезания 
по БДП. 

 Организира родителски срещи по тематиката за възпитанието , 
обучението и опазване на децата в пътното движение, обсъждане на 
резултатите от атестациите на учениците. 

6. Организира и провежда училищни състезания по БДП 
 
 

V. ЦЕЛИ 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 
персонал в ОУ „ Свети Климент Охридски „  

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите 
свързани с безопасност на движение по пътищата , придобиване на основни знания и 
умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното 
участие в движението по пътя  и оказване на помощ в случай на нужда . 

 
3. Комисията по БДП да съдейства за реализиране на целите на обучението по БДП ,а 

именно: 
 Учениците да могат да правят точни анализи,оценка и да прогнозират 

развитието на пътно-транспортната ситуация, на поведението на участниците 
в нея и на своето собствено поведение. 
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 Да могат да вземат правилни решения за действие в различни ситуации на 
пътя. 

 Да се движат безопасно в населеното място и извън него. 
 Да проявяват отговорност и самоконтрол със собственото си поведение на 

пътя. 
 
 

VІ.ЗАДАЧИ 
 
 

1. Учениците да се запознаят с основните изисквания на Закона за движение по 
пътищата. 

2. Формиране на система от специални умения, знания и навици, необходими за 
успешната адаптация към условията на движението по пътя. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез разпознаване на основните 
опасности , способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 
опасен характер , предизвикани от уличното движение. 

4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 
правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя  . 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от 
училище до дома им чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 
активната подкрепа на родители и учители. 

6. Учениците да се убедят , че задълбоченото познаване и точното спазване  на 
Правилника за движение по пътищата е много важно условие за тяхната безопасност, 
здраве и живот като участници в движението. 

7. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в 
движението на пътя. 

8. Ограничаване достъпа на превозни средства в училищния двор със заповед на 
директора  

 
VІІ. ДЕЙНОСТИ , МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи оглед и да изготви 
предложение за обезопасяване на района на училището. 

Отг. :председател комисия 
                                                                                                      Срок: до 15.09. 2022г. 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната 
роля и място в обучението на учениците. Представяне на най – новите изисквания 
свързани с обучението по БДП. Училищната комисия и класните ръководители да 
обсъдят програмите и възможностите за ефективно провеждане на занятията по 
БДП.Приемане на план за  дейността на комисията по БДП. 

Отг. :председател комисия 
                                                                                             Срок: до 07.09. 2022г. 

 
3. В изпълнение на Закона за движение по пътищата, Система за организация и 

управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на 
движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното 
образование, утвърдена със    Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г., Националната 
стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 
г., и Програмите за обучението по БДП от 2018г. за съответните класове ,обучението на 
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учениците от 1 до 7 клас се провежда като предвидения учебен материал се разпределя 
както следва: 
 За 1 клас общо 9 часа годишно разпределени в следните тематични 

направления : „ Правила за движение на пешеходец” – 4 часа, „ Пътна 
сигнализация“ – 1 час, „Пътни превозни средства“ – 1 час и „ Зрителни, 
слухови възприятия и ориантиране в пространството“ – 3 часа; 

 За 2 клас общо 6 часа годишно разпределени в следните тематични направления 
: „ Безопасно пресичане ” – 3 часа, „ Пътна сигнализация“ – 1 час, „Пътни 
превозни средства“ – 1 час и „ Зрителни, слухови възприятия и ориантиране в 
пространството“ – 1 часа; 

 За 3 клас общо 6 часа годишно разпределени в следните тематични направления 
: „ Пътна сигнализация“ – 1 час, „Пътни превозни средства на две колела“ – 4 
час и „ Зрителни, слухови възприятия и ориантиране в пространството“ – 1 часа; 

 За 4 клас общо 6 часа годишно разпределени в следните тематични направления 
: „ Пътна сигнализация“ –3 час, „Опасни пътни ситуации“ – 1 час и „ Зрителни, 
слухови възприятия и ориантиране в пространството“ – 2 часа; 

 За 5 клас общо 5 часа годишно разпределени в следните тематични направления 
: „ Пътна мрежа“ –1 час, „Видове ППС“ – 1 час ,  „ Сигнализиране на  

 движението с пътни знаци“ – 1 часа;“Конфликти на пътя“ – 1 час , 
„Прогнозиране на пътно транспортната обстановка“ – 1 час 

 За 6 клас общо 5 часа годишно разпределени в следните тематични направления 
: „ Пътища в Р България“ –1 час, „ Сигнализиране на движението с пътни знаци“ 
– 1 часа;“Специализирани моторни  превозни средства“ – 1 час , „ Конфликти на 
пътя „ – 1 час, „Зрение и безопасност на движението“ – 1 час 

 За 7 клас общо 5 часа годишно разпределени в следните тематични 
направления : „ Ориантиране на пътя“ –1 час, „ Моторни превозни средства на 
две колела“ – 1 часа;“Пътна сигнализация“ – 1 час , „ Конфликти на пътя „ – 1 
час, „Зрение и безопасност на движението“ – 1 час 

 
Учебния процес по БДП да се провежда в часа на класа.Изучаването на тематичните 
направления за съответния клас става на два пъти   - през пъврия и през втория срок, с цел 
отстраняване на пропуските в знанията и уменията на децата, поради големия интервал от 
време, чрез въвеждане на подтеми.Учебното съдържание се планира в началото на 
учебната година. 

Отг.: кл. ръководители 
Срок: м. 09.2022г. 

 
4. В началото на учебната година да се проведе кампания „Пътят на първокласника“ за 
определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно. 

Срок: до  20.09.2022г. 
Отг. класните ръководители 

 
5. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от IІI - IV клас. 

Отг.: кл. ръководители 
                                                                                                       Срок: 15.09.2022г. 

6. Класните  ръководители на учениците от начален етап да раздадат на родителите за 
попълване декларации, в които да определят, кой ще води и прибира детето от 
училище или то само ще се придвижва. 

 
Отг. : кл. ръководители 

Срок: 15.09.2022г. 
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7. Преподаваният учебен материал  по БДП да се отразява задължително в дневника на 
паралелката 

Отг. : директор 
Срок: постоянен 

 
8. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движение по 

пътищата. 
Отг. : преподаващите  учители 

Срок: съгласно планитането 
 

 
9.  Проверка на формите на обучение по БДП:  

 Уроци по Безопасност на движението по пътищата;  
 Петминутка по БДП. 

Отг.: директорът 
Срок: постоянен 

 
10. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да запознае класните 

ръководители с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 
 

Отг. : училищната комисия по БДП 
Срок: м.септември 2022г. 

 
11. Да се интегрира обучението по БДП с други учебни предмети. 

Отг. : учители по БДП 
Срок: постоянен 

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

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 
 

Отг.: кл. ръководители 
Срок: 15.09. 2022г. 

13. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците 
като участници в пътното движение.  

Отг.: кл. ръководители 
Срок: съгласно плановете  

на учителите 
 

14. С учениците от І до VІІ клас класните ръководители и учителите да провеждат 
ежедневно в края на последния час „петминутка БД ” – краткотрайно занимание, 
напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движение по пътя и 
безопасно поведение на улицата при връщане от училище. 

Отг. : учителите 
Срок: ежедневно 

 
15. След завършване на учебните занятия за деня учителя на групата за ЦДО  лично да 

извеждат учениците и да ги изчакват да се разотидат. 
Отг. : учител ЦДО  

Срок: постоянен 
 

16. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответния клас 
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Отг. : директор 
Срок:.09.2022г.  

17. Да се заложат на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване на 
правилата по БДП по пътищата. 

Отг.: директорът,  
Срок: 15.09.2022г.  

 
18. Да се осигурят необходимите учебни помагала по БДП за учениците 

 
Отг. : класни ръководители 

Срок: 30.09.2022г.  
19. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите 

 
Отг. : директор 

Срок: 30.09.2022г. 
20. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им чрез училищния уеб сайта на училището 
Отг. : класни ръководители  

Срок:10.2022г., .04.2023г 
21.  Провеждане на кампания "Посланията на есенния лист" връчат своите послания за 

спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на 
водачите на МПС. 

Отг. : училищната комисия по БДП 
Срок: м.октомври  2022г. 

 
22. Разясняване ползата от употребата на предпазни колани от децата – пътници; 

предпазни каски и др. защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти, 
скейбордисти и ролеристи. 

Отг. : училищната комисия по БДП 
Срок: м.ноември  2022г. 

 
23. Провеждане на беседа с лице на КАТ на тема „Пътна безопасност“ с учениците от 

начален етап на основното образование. 
Отг. : директор 

Срок:м.октомври 2022г.,  
м. април 2023г. 

 
24. Провеждане на мероприятия във връзка със световния ден за възпоменание на 

жертвите при пътно-транспортни произшествия. 
Отг. : Красимира Костова 

Срок: м.ноември2022г. 
25. Провеждане на беседа - разговор  за разясняване на причините, поради които 

учениците стават обект на нещастни случаи при движението на пътищата 
Отг. : Красимира Костова 

Срок: м.декември 2022г. 
 

26. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 
ученици от първи до седми клас.  

Срок: м. януари 2023 г.  
Отг: класните ръководители 
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27. Представяне на информация от училищната комисия по безопасност и движение по 
пътищата пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по Безопасност 
на движението по пътищата по отношение на:  
➢ Урока по Безопасност на движението по пътищата;  
➢ Петминутката по Безопасност на движението по пътищата;  
➢ Резултатите от проведените срочни тестове по Безопасност на движението по 
пътищата. 

Отг. : Красимира Костова 
Срок: м. февруари 2023г. 

 
28. Организиране и провеждане „ Ден по Безопасност  на движението „ – с викторини и 

състезания 
Отг. : комисията по БДП 

Срок: м. май 2023г. 
 

29. Повишаване информираността на учениците за правилата за безопасно управление на 
велосипед, каране на ролери и скейборд – провеждане на практическо обучение на 
площадката по безопасност на движението в училищния двор. 

Срок: м.  май 2023 г.  
Отг: класните ръководители 

 
30. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата през 

лятото. 
Срок: м. май- юни 2023 г.  

Отг: класните ръководители 
 

31. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. 
Срок: м.  юни 2023 г.  

Отг: класните ръководители 
 

32. Индивидуална работа с ученици, които имат опасно поведение като участници в 
уличното движение. 

Отг.: класните ръководители 
Срок: през годината 

 
33. При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт , задължително да се информира 

Началника на РУО -Варна в срок до 24часа. 
 

Отг. : директор 
Срок: постоянен 

 
34. Да се информира РУО и  Министъра на образованието и науката в срок от 3 дни при 

възникване на ПТП с ученици. 
Отг. : директор 

Срок: постоянен 
 

 
35. Създаване на организация за информиране на педагогическия, непедагогическия 

персонал и учениците за причините и условията за настъпване на всяко ПТП с дете. 
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Отг. : Красимира Костова 
Срок: постоянен 

 
 

36. Преди всяко организирано напускане на училището / екскурзии, походи и др./ да се 
провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на 
движение по пътищата и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва 
уведомително писмо от ръководителя на групата. 

Отг. : учител 
Срок: постоянен 

 
37. Училищната комисия по безопасност и движение по пътищата докладва пред 

педагогическия съвет за:  
➢ Изпълнението на плана на комисията през учебната 2020/2021 г.  
➢ Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година 

Отг. : Красимира Костова 
Срок: м. юли 2023г. 

 
 
38. Да се подготви и изпрати информация в РУО - Варна за работата в училището по БДП 

в началото и в края на учебната година. 
Срок: м. септември 2022г. и 

м.юли2023г. 
Отг.: директорът 

 
 
Настоящият План на комисията е приет на заседание на ПС с Протокол № РД- 05- 12 
/07.09.2022г.и е  утвърден със заповед №РД-09-273/14.09.2022г. на директора. 
 
 
 
 

 
 


