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ГОДИШЕН ПЛАН 

за дейността на Комисията по Безопасност на движението по пътищата 

през 2021/2022 учебна година 

 

Председателят и членовете на Комисията са избрани на заседание на Педагогически съвет 

и са утвърдени със заповед № № 743 / 02.09.2021г. на директора 

 

 

Състав на Комисията 

 

Председател: Даниела Маринова 

Членове: 

 

инж. Джина Бонева 

Мила Дамянова 

Пламен Петков 

І. Общи положения 

 

1.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания: Система за организация и управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование 

/заповед №РД09-1289/31.08.2016 г./ и се спазва Държавния стандарт за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование (НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование) изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 
28.09.2018 г. 

2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за учениците от VIII-XІІ 

клас за учебната 2021/2022 г. 

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. Планиране на извънкласни и извънучилищни дейности по БДП 

5. Работа с държавни и общински организации и структури. 

6. 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 ПГД „Елисавета Вазова” със съдействието на комисията по 

БДП и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР. 

2. Занятията се провеждат от учителя/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 

 

 

III. Цели: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, в училището 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 нужда. 

3. Осигуряване знания, умения и навици за безопасно движение и за особеностите и 



опасностите на движението по пътищата. 

4. Дългосрочната цел на обучението по БДП е създаването у учениците на мислене и 

поведение на пътя, които ще им осигурят защитна система като участници в движението на 

база развита сензорика и ще им позволят да виждат, предвиждат и анализират дадена пътна 

ситуация в нейното развитие. 

 

IV. Основни 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. 

6.Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици в съответствие с разпоредби 

на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни орган 

 

V. Квалификация 

През учебната 2021/2022 година на квалификация подлежат учители, както следва:  

1. Методика на преподаване на БДП подлежи 2 учители: Пламен Петков и Мила Дамянова– 

Методика на преподаване на БДП (VIII – XII) клас 

 

№ 

по 

ред 

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Отговорник 

 

Срок 

   1 2 3 4 

1. Изготвяне и приемане на план за работата 

на Комисията и разпределяне на 

дейностите 

Председател на 

Комисията 

Даниела Маринова 

м. септември 

2021 г. 

2. Осигуряване на учителите по безопасност 

на движението по пътищата на съответните 

програми за изготвяне на тематично 

годишно разпределение. 

Комисия по БДП 15 септември 

2021 г. 

 

3. 

Указания за работата по БДП и 

разглеждане на учебните програми VIII-XІІ 

клас влезли в сила от учебната 2018/2019 

година 

Комисия по БДП 15 септември 

2021 г. 

4.  Провеждане на заседания на комисията по 

БДП. 

Председател 

Членове 

ежемесечно,  

при 

необходимост 

 

5. 

В началото на учебната година класните 

ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната 

обстановка в района на училището 

Кл. ръководители м. септември 

2021 г. 

6. В началото на учебната година комисията 

по БДП да направи оглед на района на 

училището и при нужда да изготви 

предложение до Директора за неговото 

обезопасяване от пътно-транспортни 

произшествия и инциденти с ученици, 

учители и пешеходци. 

Комисия по БДП м. септември 

2021 г. 



 

7. 

Включване на членовете на училишната 

комисия в семинари и други форми на 

обучение. 

Директор 

Зам. директор 

постоянен 

 

8. 

Координиране на съвместната работа по 

безопасност на движението по пътищата с 

общинската комисия по БДП и МВР. 

 

Директор 

Зам. директори 

постоянен 

 

9. 

Подобряване на материално-техническата 

база по безопасност на движението по 

пътищата – помагала, табла, схеми и други 

съобразени с новите учебни програми. 

Директор 

Комисия по БДП 

постоянен 

 

10. 

В последната седмица на м. Ноември да се 

организират и проведат училищни 

мероприятия и дейности под мотото „Да 

опазим децата по пътищата”, свързани с 

отбелязване на Световния ден на 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспорни произшествия. 

Комисия по БДП 

Кл. ръководители 

м. ноември 

2021 г. 

11. Преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда /екскурзия, поход, 

посещение на изложби, театър, музеи и 

участие в спортни дейности/, да се 

провеждат разговори с учениците за 

припомняне на правилата за безопасност на 

движението и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Попълва се 

Уведомително писмо от ръководителя на 

групата. 

Учители не по-късно от 

три дни преди 

събитието 

 

12. 

Да се изисква съдействие от страна на КАТ 

за осъществяване на дежурства в района на 

училището по време на празници и други 

мероприятия на училището 

Директор постоянен 

13. Задължително да се отразяват в 

електронния дневник на класа темите по 

безопасност на движението по пътищата, 

съгласно съответните програми. 

 

Учители по БДП постоянен 

 

14. 

Работа в екип за осъществяване на ред, 

дисциплина и безопасност на учениците 

през междучасията 

Председател на 

Комисията 

Дежурен учител 

 

текущ 

 

15. 

Изготвяне на график за занятията по БДП. Зам. директор септември/ 

февруари 

2022 г. 

16. При възникване на пътно-транспортно 

произшествие (ПТП) с деца и ученици, 

задължително да се информира Началника 

на регионалния инспекторат по 

образование в срок от 24 часа. 

Директор  

постоянен 

 

17. 

При настъпила 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. 

 

 

Директор 

Кл. ръководител 

 

постоянен 



18. Индивидуална работа с учениците, които 

имат опасно поведение като участници в 

уличното движение. 

Комисия по БДП 

Кл. ръководители 

постоянен 

19. Информация на УКБДП пред 

Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: - 

уроците по БДП и осъществени 

консултации с ученици с рисково 

поведение по БДП. 

Председател 

Членове 

м. януари 

м. юни 

20. В края на учебната година УКБДП да 

изготви отчет за дейността си през учебната 

2020/2021 г. 

Председател 

Членове 

м. юни 

2022 г. 

 

Към плана за работата на комисията по безопасност на движението по пътищата са приложени и 

темите по БДП , „8 – 12” клас за учебната 2021/2022 година. 

 

 


