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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Комисията назначена със заповед на Директора №630/28.06.2021г. е в 

състав:  

Председател: Соня Кирилова 

Членове:  

1. Антоанета Никова 

2. Екатерина Тодорова 

                      3. Светлана Трифонова 
                      4. Татяна Клисарова 

 
 

2. През учебната 2021/2022 година обучението по БДП се осъществява 

по учебни програми утвърдени от Министъра на образованието и науката. 

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с 

държавните образователни изисквания.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и 

участието на длъжностни лица от местните организации.  

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на 

директора.  

3. Занятията се провеждат от правоспособни учители в часа на класа през 

учебната година.  

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия 

план се използва: специализирана литература, учебно-методически помагала и 

други. 

 

I. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците 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 оказване на 

помощ в случай на опасност. 

 

II. ЗАДАЧИ 

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

необходими за успешната адаптация към живота. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на 

човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от различни 

източници. 

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. 

6. Формиране умения и навици у учениците за отговорно отношение 

към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения 

за оказване на първа помощ. 

III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обучението на учениците по безопасност на движението по 

пътищата да се организира и провежда съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката - Концепция за обучението на децата и учениците по 

БДП, учебната документация, за различните възрастови групи и класове и 

Стратегията на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване на безопасността на движение по пътищата.  

                                                                    Отг. Учители БДП, 

 кл. ръководители 

 Срок: постоянен 

 

2. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в 

електронните дневници на паралелките. 

Отг.: Учители по БДП 

Срок: постоянен 

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

Отг. Учители по БДП   

Срок: през годината 

4. 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: м. септември 

5. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с 

учебни тетрадки по БДП. 

Отг. Пр-л на комисията  

Срок: м. септември 

 

6. Класните ръководители да проведат беседа  разговор за поведението 

на учениците като участници в пътното движение. 

Отг. Кл. ръководители 

Срок: м. септември 

7. С учениците от V до VII 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. 

Oтг.: Учителите   

Срок: постоянен 

8. В началото на учебната година да направи оглед и да изготви 



   

 

   

 

предложение за обезопасяване района на училището. 

Отг.: УК по БДП 

Срок: м. Октомври 

9. Да се изработят или закупят нагледни материали по БДП 

Отг.: Пр-л на комисията 

Срок: през годината 

10. Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане 

проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки. 

Отг.: УК по БДП 

Срок: през цялата година 

11. За оценяване на постигнатите резултати от обучението на учениците 

може да се използват различни тестове и игри, съобразени с възрастта и 

възможностите на учениците. 

Отг.: Учителите по БДП  

Срок: в края на всеки учебен 

срок 

12. 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 Уведомително 

писмо от ръководителя на групата. 

Отг.: Учители  

Срок: постоянен 

13. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца 

и ученици и настъпила смърт, задължително да се информира Началника на 

РУО в срок до 1 час от узнаването на първоначалната информация. След 

изясняване на фактите и обстоятелствата в срок до 24 часа се изпраща  писмен 

доклад до Началника на РУО. 

Отг.: Директор 

Срок: постоянен 

14. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе 

педагогически съвет и общоучилищна родителска среща. 

        Отг: Директор, кл.ръководители  

        Срок: постоянен 

15. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БДП. 

Отг.: Директор  

Срок: при необходимост 

16. Работно заседание на УК по БДП. 

Отг: Пр-л на комисията 

Срок: декември 2021г., май  

2022 г. 

 

17. Да се информира Педагогическия съвет за резултатите от дейността 



   

 

   

 

по БДП. 

                                                                               Отг. УК по БДП 

Срок: края на учебната година 

18. Да се подготви информация до РУО за състоянието на обучението 

по БДП в училището.  

Отг.: УК по БДП  

Срок: края на учебната година 

Училищна комисия по БДП: 

 

Председател: Соня Кирилова - ст. учител  

по немски език 
               

Членове:  
        

        Антоанета Никова – ст. учител                  
 

Екатерина Тодорова - ст. учител                                                

 

Светлана Трифонова - ст. учител                                               

 

Татяна Клисарова - ст. учител                                                   

 

 

 

 

 

 


