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ПЛАН 
 

 

НА  ДЕЙНОСТИТЕ  И  МЕРОПРИЯТИЯТА  ПО 

БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО 

ПЪТИЩАТА  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г. 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата е избрана на 

заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

 

 

Председател: Пенка Колева 

Членове: Илияна Янева, Светла Илиева 

 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия 

съвет – Протокол № 13 / 02.09.2020г. 

 3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания. 

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

І – ІV клас и за V – VІІ клас.  

           5. Учебните тетрадки по безопасност на движението са 

задължителни за учениците.  

          6. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на 

учениците по безопасност на движението по пътищата 

 7. Училищната комисия информира и осигурява условия на 

учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

 
 

 

 

 

 

 



ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
  

 

1. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през 

учебната година.  

2.  При подготовката на учебните занятия по БДП 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 и др. 

 

 

 

III. ЦЕЛИ  

 

Комисията по БДП съдейства за реализиране целите на обучението по 

БДП, а именно: 

1.Опазване на живота и здравето на учениците, чрез формиране на навици 

за безопасно участие в пътното движение. 

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 

правилата за движение по пътищата. 

3. Създаване на умения у учениците да прогнозират развитието на 

пътнотранспортната ситуация, на поведението на участниците в нея,  и да  

анализират собственото си поведение, като пешеходци, пътници или 

велосипедисти. 

 

 

IV. ЗАДАЧИ  

 

      

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

необходими за безопасно движение по пътищата.  

          2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване 

с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

          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 

 

При разработването на училищните учебни планове да се спазва Заповед 

№ РД 09619/31.10.2000 г. и Заповед № РД 09773/19.09.2003 г. на 

Министъра на образованието и науката, която е в съответствие с  

Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.  

 

 

месец СЕПТЕМВРИ 

 

1.Информиране на ПС за организацията на обучението по БДП през 

учебната година. 

                                                                               отг. председателя на УКБДП 

 

2. Среща на УКБДП  с новопостъпилите учители – запознаване  с реда и 

начина на провеждане и организиране на часовете по БДП и 5 –минутката 

в І - VІІ клас. 

отг. УКБДП 

 

3. Информиране на родителите от класните ръководители на І и ІІ клас за 

отговорностите им при попълване на Заявленията, в които определят 

режима на водене и прибиране на детето от училище – от възрастен или по 

друг начин за през учебната 2020/2021 год. 

                                                                               Отг.: Класните ръководители 

                                                  

4. Работна среща на УКБДП. 

отг.председателя на УКБДП 

5. Дейности по обезопасяване района на училището- проверка на уличното 

осветление в  района на училището.  
отг: класни ръководители , директора 

 

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

запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на 

училището и да проведат беседа-разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение. 

                                                                     Отг.: Класните ръководители 



                                                  

 

месец ОКТОМВРИ 

 

1. Проучване "Познавам ли опасните места  в пътното движение около 

моето училище и в селото, в което живея" . 

отг: И.Янева, С.Илиева 

 

2. Практическо занятие-тренинг "Кака и батко ме учат да се придвижвам 

безопасно от вкъщи до училище и обратно". 

отг:С.Илиева, Г.Маринова 

 

3. Отбелязване на европейския ден на пътната безопасност. 

отг: И.Янева, С.Илиева 

 

4. Контрол на провеждане на 5-минутката  І – VІІ клас. 

отг.председателя на УКБДП 

 

 

месец НОЕМВРИ 

1. Беседа-разговор (индивидуална или групова) с "рисковите" ученици. 

отг: класни ръководители 

 

2.Отбелязване на Световния  ден за възпоменание на загиналите при 

пътно-транспортни произшествия. 

 

отг: П.Колева, И.Янева, С.Илиева 

3. Изготвяне на списък на учителите за квалификация  по БДП.   

отг. УКБДП 

 

месец ДЕКЕМВРИ 

 

1. Наблюдение на учебен филм "Поведението на учениците като участници 

в пътното движение". 

отг: Ц.Лукова 

2. Провеждане на състезание-викторина по БДП. 

отг: И.Янева, С.Илиева 

 

3. Симулации на движение по опасни участъци и при трудни условия. 

отг: И.Янева, С.Илиева 

4.Работна среща на УКБДП. 

отг.председателя на УКБДП 

 



месец ЯНУАРИ 

 

1. Разговор с учениците в Час на класа „ Умеем ли да се пазим на 

улицата?“ 

отг: класни ръководители 

 

2. Посещение на уроци по БДП в съответствие с графика на часовете за 

провеждане  на часовете по БДП 

отг. УКБДП 

3. Дейности по обезопасяване района на училището.  

 Отг.: Директорът и Предс. на УКБДП 

 

 

месец ФЕВРУАРИ 

 

 

1. Провеждане на срочна тестова оценка по БДП на учениците от І-VІІ клас 

за І-ви учебен срок. 

отг: класни ръководители 

 

2. Работна среща на УКБДП (изготвяне на отчет за работата на УКБДП 

през І-я учеб.срок , обобщаване на резултатите от тестовата проверка ). 

 

отг.председателя на УКБДП 

 

месец МАРТ 

 

1.Провеждане на тематична родителска  среща на тема ” Безопасното 

участие на децата в пътното движение ”. 

                                                                                отг: класни ръководители 

2. Моделиране и наблюдение на възникнали пътни ситуации. 

отг: И.Янева, С.Илиева 

 

3. Демонстрации "Знам и мога да пресичам безопасно" . 

отг: И.Янева, С.Илиева 

 

4.Контрол на провеждане на 5-минутката  І – VІІ клас. 

отг.председателя на УКБДП 

 

5.Да се проведат беседи-разговор по пътна безопасност със служители 

на полицейски участък гр. Долни чифлик на теми: „Безопасност и 

първа помощ за пешеходци, шофьори и велосипедисти” и „Да пазим 

живота на децата на пътя” за учениците I – VII клас. 



                                                                       Отг: Председателят на УКБДП                                                                                     

                                                                                   Срок: През учебната година,  

                                                        съгласуван график с РУ, гр. Долни чифлик 

 

 

месец АПРИЛ 

 

1. Колоездачен поход до близка местност с участието на ученици, учители 

и родители под мотото "Аз и моето семейство на пътя с чувство за 

отговорност". 

отг: класни ръководители 

 

2. Провеждане на конкурс за рисунка на тема " Децата нямат спирачки". 

отг: И.Янева, С.Илиева  

3.Посещение на уроци по БДП в съответствие с графика на часовете за 

провеждане  на часовете по БДП. 

отг. УКБДП 

 

 

месец МАЙ 

 

1. Информационна кампания "Не сте сами на пътя". 

отг: УКБДП 

 

2. Провеждане на практическо занятие на тема "Аз се движа правилно и 

внимателно". 

отг: УКБДП 

 

3. Провеждане на срочна тестова оценка по БДП на учениците от І-ІV клас 

за ІІ-ри   учебен срок. 

отг: С.Илиева 

 

4. Обезопасяване района на училището с оглед безпрепятствено протичане 

на мероприятията, посветени на патронния празник на училището. 

отг: УКБДП 

 

5. Изработване на информационно табло с правилата за реакции на 

учениците - пешеходци, пътници, велосипедисти, мотопедисти, 

скейтбордисти и ролеристи. 

отг:  УКБДП 

 

 

 



месец ЮНИ 

 

1. Провеждане на срочна тестова оценка по БДП на учениците от V-VІІ 

клас за ІІ-ри учебен срок. 

отг: И.Янева 

 

2. Провеждане на беседа в Час на класа "Ваканция без ПТП" 

отг: класни ръководители 

3. Работна среща на УКБДП(изготвяне на отчет за работата на УКБДП 

през  учебната година , обобщаване на резултатите от тестовата проверка , 

проект  на план за работа на УКБДП през следващата учебна година ). 

 

отг.председателя на УКБДП 

 

ЗАБЕЛЕЖКА  

 

В този план не са включени дейности на УКБДП , свързани с ПТП с 

деца от училището. 

При ПТП с деца от училището УКБДП планира : 

- В рамките на една седмица директорът свиква извънареден  

тематичен педагогически съвет за анализ на състоянието на 

обучението по БДП в училище; 

- До 10 дни след претърпяното ПТП общоучилищна родителска 

среща , по повод същото ПТП; 

- Заедно с директора подготвя доклад до МОН с установените за 

този случай срокове; 

- Прави опит за социално-психологически анализ на причините , 

довели до това ПТП и информира директора. 

 

 

 

 


