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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се 

осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – IV клас 

и за V – VIII клас. 

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

учениците по безопасност на движението  по пътищата чрез решаване на 

тест. 

 

 

ІІ. 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. 

3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на 

опасните ситуации и вредните фактори в градска среда и оказване на помощ 

в случай на опасност. 

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

именно: 

- учениците да могат да правят точни анализи, оценки и да прогнозират 

развитието на пътно – транспортната ситуация, на поведението на 

участниците в нея и на своето собствено поведение. 

- да могат да вземат правилни решения за действие в различни 

ситуации на пътя. 

- да се движат безопасно извън и в населеното място. 

 

 

ІІI. ЗАДАЧИ 

 
1. Учениците да се запознаят с основните изисквания на Правилника за 

приложение на закона за движение по пътищата. 

2. Формиране на система от специални знания. Умения и навици, необходими 

за безопасно движение по пътищата. 

3. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като 

участници в пътното движение. 

4. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

5. Повишаване нивото на подготовка и намаляване безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни 

ситуации. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците 

чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа 

на родители и учители. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 



 
1. Запознаване в началото на учебната година на учениците от класните 

ръководители в часа на класа с пътно – транспортната обстановка в района 

на училището. 

                                                                              срок: м. Септември 

отг. класни ръководители 

 

2. Провеждане на лектория със служител на КАТ на тема: „Безопасно 

движение по пътя“ I – IV клас  

 

                                                                                         срок: м. Септември 

                                       отг. класни ръководители 

 

3. Ежедневно провеждане на „5 – минутка по БД“ с учениците от I – VIII клас в 

края на последния час, напомняща на учениците изискванията за 

безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на 

улицата. 

                                                                                         срок: учебна година 

                                                                            отг. учители 

4. Извеждане от сградата на училището и изпращане на учениците от начален 

етап след приключване на учебните занятия. 

 

                                                                                         срок: учебна година 

отг. класни ръководители 

                                                                                                и учители в ГЦОУД 

 

5. Определяне (съвместно с родители) на безопасен маршрут от дома до 

училище и обратно за учениците от I и II клас. 

 

                                                                                         срок: м. Септември 

отг. класни ръководители 

 

6. Подаване на заявления от родителите, определящи начина на придвижване 

от и до училище (със и без придружител) на учениците от I и II клас. 

 

                                                                                          срок: м. Септември 

отг. класни ръководители 

 

7. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и IV 

клас. 

                                                                                         срок: м. Септември 

отг. класни ръководители 

 

8. Осигуряване на необходимите учебни програми по безопасност на 

движението. 

                                                                                          срок: м. Септември 

отг. класни ръководители 

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



 

                                                                                         срок: учебна година 

                                                                            отг. учители 

 

10.  Изработване и поставяне на светлоотразителен знак на раниците на 

учениците от I до IV клас. 

                                                                                       срок: м. Октомври 

отг. учители в ГЦОУД 

                                                                                

 

11.  Оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване района на училището. 

                                                                                       срок: м. Октомври 

                                                                                        отг. Марияна Бунева 

                                                                                                           Помощник – директор 

                                                                                  по АСД 

 

12.  Включване на учителите в курсове по методика на преподаването по БД. 

 

                                                                                         срок: учебна година 

                                                                                       отг. Марияна Бунева 

 

13.  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. 

 

                                                                                          срок: учебна година 

отг. класни ръководители 

 

14.  Изработване на кът в начален курс „Спазвам правилата“. 

 

                                                                                      срок: м. Ноември 

                                                                                       отг. комисия 

                                                                                        

 

15.  Отбелязване на световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 

Раздаване на листовки в памет на загиналите при ПТП. Полагане на цветя 

на пешеходна пътека. 

                                                                                     срок: м. Ноември 

                                                                                    отг. комисия 

 

16. Организиране и провеждане на викторина и тематична изложба по БДП във 

II клас.                                                                             срок: м. Декември 

                                                                            отг. комисия  

                                                                                      

17. Организиране и провеждане на срочни тестови атестации с учениците от I – 

VIII клас. Анализ и обобщаване на резултатите от проведени тестови проверки по 

БДП с учениците от I – VIII клас. 



 

                                                                                   срок: м. Януари 

отг. класни ръководители 

 

18.Участие в национални, общински и училищни състезания, викторини и 

мероприятия по БДП. 

                                                                                      срок: по график 

(датите се определят от МОН, направление „Пътна полиция“ – ДНСП) 

 

                                                                                          отг.комисия                                                                                      

 

 

19. Участие на учениците в извънучилищни инициативи по БД. 

 

                                                                                          срок: учебна година 

отг. класни ръководители 

 

20. Провеждане на инструктаж на учениците от I – IV клас за безопасното 

движение по пътищата през лятото. 

 

                                                                              срок: м. Май 

отг. класни ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЯ НА УКБДП ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

 

№ Месец, година Заседание – тема 

1. м. септември Приемане план за работа на УК по БДП за учебната 

2019/2010 година. 

2. м. ноември Работно заседание на комисията – подготовка за 

отбелязване на 18 ноември и контрол върху 

планираните мероприятия. 

3. м. януари Анализ на резултатите от проведения тестови контрол в 

края на първи срок с учениците от I – VIII клас. 

4. м. февруари Работно заседание – подготовка за провеждане на 

училищен кръг на НС по БДП „Да обучим и опазим 

децата на пътя“. 

5. м. април Работно заседание – контрол върху планираните 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


