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ПЛАН 

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА 

СТАТУС НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ е важен елемент 

в системата за възпитанието и обучението по безопасност на движението в училище. Тя има 

за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-

възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно училище. 

Компетентността и правилното формиране на нейния състав имат решаващо значение за 

нейното ефективно функциониране и постигане на положителни резултати„ Комисията е 

избрана на заседание на ПС и е в състав: 

 

Председател: Надежда Ненкова Заместник-директор АСД 

Членове: 

1) Цветка Огнянова Попова- Старши учител нач.етап на основното образование ( I-IV клас) 

2) Захари Василев Василев – Старши учител ООУП (Изобразително изкуство) 

прогимназиален етап 

2. Планът за работа на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата е 

разработен на основание Закона за движение по пътищата, Правилникът за прилагане на 

Закона за движение по пътищата, Концепцията за възпитанието и обучението по БДП в 

детската градина и българското училище, утвърдена от Министьрът на образованието и 

науката, Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2022 - 2023 към Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на 

движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката, 

утвърдена със Заповед № РД 09-528 /02.03.2021 г. на Министърът на образованието и науката. 

3. Планът на комисията е приет на заседание на ПС - Протокол № 12/07.09.2022 г. и 

актуализиран, съгласно утвърдения със заповед № РД09-660 / 15.03.2021 г. на министъра на 
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образованието и науката План за действие 2021 за БДП на Министерството на 

образованието и науката. 

4. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява 

в съответствие с Държавните образователни изисквания. 

5. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари 

и обучителни програми по Безопасност на движението. 

 

Ⅱ.ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на СУ „Никола Вапцаров”- гр. Пловдив със съдействие на 

УКБДП, класните ръководители, длъжностни лица от Трето РПУ и КАТ, както и от 

Противопожарната охрана и др. 

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

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в час на класа през учебната година, 

съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

4. При подготовката за учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използват: специализирана литература, дидактични материали от централния и местния 

печат, учебно-методически помагала, компютьрни игри и други ресурси по БДП. 

Ⅲ. ЦЕЛИ 

1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата, педагогическия и непедагогически 

персонал при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по 

пътищата. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, свързани с 

Безопасност на движението 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 първа помощ, в случай на нужда. Развитие на социално отговорна 

организационна култура за БДП. 

3. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.Иницииране на 

съпричастност от страна на родителите и училищното настоятелство чрез тьрсене на нови 

форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътно-транспортни 

произшествия и подготовка на учениците като дисциплинирани участници в движението, 

включително и като бъдещи водачи на МПС, притежаващи квалификация и отговорно 

поведение за безопасно управление на ППС 

 

IV. ЗАДАЧИ 

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

адаптация кыл условията на движението по пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване на нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорностга и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на 

пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище към 

дома. 

5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на выпитателно-образователния процес, въвеждане на 

иновационните образователни технологии и методи, с цел обогатяване на учебното 

съдържание. 



6. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на Заповед 

№ РД09-660/15.03.2021 г. на министьра на образованието и науката по утвърден План за 

действие 2021 за БДП на Министерството на образованието и науката, Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., 

Плана за действие 2022 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението 

по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) 

на Министерство на образованието и науката. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Обсъждане на План за работа на УКБДП за учебната 2022 - 2023 година. 

Отг.:УКБДП 

 

2. Осигуряване на обезопасяване района на училището, съвместно с общинските ръководства 

- подходяща пътна сигнализация, маркировка на прилежащите улици и изкуствени 

неравности, предпазни парапети на входовете и забрана за достьп на МПС в училищния двор. 

Срок: преди началото на учебната година  

Отг.:Директорът 

 

3.Залагане на отделен ред в Списък Образец №1 на часовете за изучаване на правилата по 

БДП. 

Срок: началото на учебната година Отг.: Директорът 

 

4.Провеждане на учебния процес по БДП в часа на класа. Тематично планиране на учебното 

съдържание от учителите, които преподават БДП и утвърждаване от директора. 

Срок: началото на учебната година Отг.:кл. Ръководители 

 

5.3апознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и 

провеждане на беседа - разговор за безопасното им поведение като участници в пътното 

движение . 

Срок:началото на учебната година Отг.:класните ръководители 

 

6. Изготвяне на маршрутни листове за всеки ученик от и П клас. На учениците от III и IV клас 

да се припомнят безопасните маршрути за тяхното движение. 

Срок-първата учебна седмица. Отг.:кл.ръководители 

 

7. Изготвяне и попълване на декларации от родителите за водене и прибиране от училище на 

учениците от ГЦОУД, -IV клас — от възрастен или по друг начин. 

Отг: кл.ръководители 

 

7. Провеждане на общ инструктаж по БДП за всички ученици по етапи в началото на 

годината и периодичен, след всяка ваканция, срещу подпис. 

Отг: кл.ръководители 

 

 9. Месечно заседание на УКБДП 

Отг: кл.ръководители 

 

м. ОКТОМВРИ 



1.Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.: Преподавателите по БДП 

 

2.Провеждане на петминутка ежедневно, в последния учебен час за съответния клас, която 

се отразява в учебната документация /дневник/ на паралелката и ГЦОУД. 

Отг.:Всички учители 

 

3.УКБДП да запознае учителите по БДП с новостите в обучението по БДП. 

Отг.:УКБДП 

 

4.3акупуване на дидактически табла по БДП. Пълноценно използване на налични нагледни 

материали, учебни филми, учебно - помощна литература и помагала, компютьрни игри и 

други ресурси по БДП. 

Отг. :УКБДП ,Кл.ръководители 

 

5.Преди провеждане на наблюдения, екскурзии, училище сред природата и други форми на 

работа с учениците да се прави инструктаж от учителите за припомняне на правилата за 

БДП. 

Отг.учителите,отговарящи за мероприятията. 

 

6.Провеждане на заседание на УКБДП. 

м. НОЕМВРИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2.Провеждане на петминутка. 

Отг.: Всички учители 

 

4. Мероприятия, засягащи отговорността на УКБДП за безопасно придвижване на 

учениците по време на седмицата, отбелязваща Патронния празник на училището. 

Отг.:УКБДП 

 

5. Провеждане на заседание на УКБДП. 

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2. Провеждане на петминутка ежедневно в последния учебен час за съответния клас, която 

се отразява в учебната документация /дневник/. 

Отг.: Всички учители 

 

3. Дейности по обезопасяване района на училището 



3.1. Възстановяване на капаците на шахтите. 

Отг.:работникът 

 

3.2. Изрязване на изсъхналите клони на дърветата в училищния двор преди зимния сезон, 

съвместно с районното кметство. 

Отг.: Директор 

 

4.Подкрепяне на творчески изяви на учениците — създаване на разкази, стихотворения, 

продукти на изобразителното и музикалното творчество, игри, електронни и други продукти, 

посветени на БДП. 

Отг.:класните ръководители 

5. Провеждане на заседание на УКБДП. 

м. ЯНУАРИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2.Провеждане на петминутка ежедневно в последния учебен час за съответния клас, която се 

отразява учебната документация / дневник/ на паралелката и ГЦОУД. 

Отг.: Всички учители 

 

3. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 

ученици от I до VII клас. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

4. Контрол по обезопасяване района на училището и предприемане на мерки при зимни 

условия. 

Отг.: Работник по поддръжката 

 

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

района на училището. 

Отг.: Директоры и работник по поддръжката. 

 

6. Провеждане на заседание на УКБДП. 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2. Провеждане на петминутка. 

Отг.: Всички учители 

3. Отчитане на резултатите от срочната тестова проверка по БДП. 

Отг.: Преподавателите по БДП 

4. Обезопасяване района на училището, съобразено с лошите метеорологични условия 

заледяване, ледени висулки, навявания. 



Отг.: Работник по поддръжката 

 

5. Провеждане на разяснителна кампания с родителите за разясняване на безопасния 

маршрут до училището и безопасно пътуване в личните превозни средства. 

Отг. :Класните ръководители 

 

6. Обогатяване на учебно - материалната база с нови помагала. 

Отг.:Директорът, УКБДП 

 

7.Приемане на план - график за провеждане на училищно състезание по БДП в начален курс, 

посещение на куклен спектакъл или осъществяване на контакт с Центьра по БДП в общината 

и КАТ за осигуряване на лектори специалисти за учениците от I-IV клас. 

Отг.:Началните учители и УКБДП 

 

8.Месечно заседание на УКБДП. 

м. МАРТ 

1. Виртуална разходка с автомобил” с участието на служител на МВР.  

Отг.Председателят на УКБДП,директорът. 

 

2. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематични планове на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

3. Предвидените „е-БДП минутки“ регулярно да се публикуват във Facebook групите и на 

страницата на образователната институция през ваканциите. 

Отг. :Класните ръководители 

 

4. Провеждане на 5-минутка по БДП в края на последния учебен час и отразяването и в 

електронния дневник на паралелката. 

Отг.: Всички учители 

 

5. Проведеждане на родителски срещи, на които да бъде разяснена ползата от това, детето да 

е видимо на пътя като участник в движението — чрез използването на светлоотразителни 

елементи, светли дрехи и др. 

Отг. :Класните ръководители 

 

6. Провеждане на извънредни инструктажи с ученици и родители вы връзка със 

зачестяването на ПТП. 

Отг. :Класните ръководители 

 

7. Провеждане дистанционно на уроци по БДП, в които да бъдат включени видеоклипове и 

презентации по четирите тематични визуализационни материали: „Пиши, когато 

стигнеш!”, „Скоростга убива!” , Коланът спасява живот!“ и , На пътя животы е с 

предимство!” в съответствие с разработките на ДАБДП. 

Отг. :Преподавателите по БДП 

 

8. Провеждане на заседание на УКБДП. 



м.АПРИЛ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

2.Предвидените „е-БДП минутки“ регулярно да се публикуват във Facebook групите и на 

страницата на образователната институция през ваканциите. 

Отг. :Класните ръководители 

 

3.Провеждане на 5-минутка по БДП в края на последния учебен час и отразяването и в 

електронния дневник на паралелката. 

Отг.: Всички учители 

 

4.Работа с материалите за онлайн обучение по БДП, публикувани в Националната електронна 

библиотека на учителя ELearn 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

5.Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

Отг.Класните ръководители и учителите предметници 

 

6.Провеждане на заседание на УКБДП. 

 

м. МАЙ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното тематично планиране на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2. Подобряване координацията на МОН, РУО и училищата с водещи неправителствени 

организации - БЧК, СБА и др. за постигане на ефективен, интензивен и ползотворен обмен 

и комуникация. 

Отг.УКБДП 

 

3. Провеждане на петминутка ежедневно в последния учебен час за съответния клас,която се 

отразява в учебната документация [дневник/. 

Отг. :Всички учители 

 

4. Предвидените „е-БДП минутки“ регулярно да се публикуват във Facebook групите и на 

страницата на образователната институция през ваканциите. 

Отг. Класните ръководители 

  
5. Отчитане на резултатите от срочните тестове за учениците от до IV клас. 

Отг.:Преподавателите в нач.курс 

 

6. Работа с материалите за онлайн обучение по БДП,публикувани в Националната 

електронна библиотека на учителя ELearn, 

Отг.:Преподавателите по БДП 

7. Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

Отг.Класните ръководители и учителите предметници 

 



8. Провеждане на заседание на УКБДП. 

 

м.ЮНИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 

ръководители. 

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

2. Предвидените „е-БДП минутки“ регулярно да се публикуват във Facebook групите  и 

на страницата на образователната институция през ваканциите. 

Отг. :Класните ръководители 

 

3. Провеждане на 5-минутка по БДП в края на последния учебен час и отразяването и в 

електронния дневник на паралелката. 

Отг.: Всички учители 

 

4.Провеждане дистанционно на уроци по БДП, в които да бъдат включени видеоклипове и 

презентации по четирите тематични визуализационни материали: „Пиши, когато стигнеш!” 

„Скоростта убива!” „Коланът спасява живот!“ и „На пътя животa е с предимство!” в 

съответствие с разработките на ДАБДП.  

Отг.:Преподавателите по БДП 

 

5.Представяне на информация за резултатите от тестовите работи на учениците от V до VII 

клас. 

Отг.:Преподавателите по БД за V-VII клас  

 

6.Годишно заседание на УКБДП. 

6.1.Разглеждане на предложения за подобряване на материално-техническата база за 

следващата учебна година. 

6.2.Подготовка за приемане на План за следващата учебна година. 

 

м.Август-Септември (нова учебна година) 

 

1. УКБДП докладва пред ПС: 

- Изпълнение на Плана на комисията за учебната година. 

- Предлага за обсъждане и приемане План за следващата учебна година. 

 

Председател:  

/Надежда Ненкова  ЗДАСД/ 


