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ППллаанн

за организиране и провеждане на дейностите по БДП през 
учебната 2022/2023 г.

СЪСТАВ НА УКБД:

Състава на комисията е гласувана на Заседание на 
педагогическия съвет  от 08.09.2022 г.:

                 Председател:Татяна Димова – старши учител 
начален етап
                 Членове:  
                                  Александра Константинова
                                  Мария Иванова
                                  Даниела Пигова 
                                  Симеон Момчилов
                                  

            Планът за работа на комисията е разработен на 
основание на Закона за движение по пътищата, Правилника 
за прилагане на Закона за движение по пътищата, Решение 
на Министерския съвет № 542/07.06.2005 г. , Концепция за 
възпитанието и обучението по безопасност на движението 
по пътищата в детската градина и българското училище, 



утвърдена от Министъра на образованието и науката през 
2003 г. , Стратегия на МОН за изпълнение на Националната 
стратегия на Република България за подобряване на БДП за 
периода 2021-2030 г.  Система за организация на 
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП 
в системата на предучилищното и училищното 
образование, утвърдена със заповед № РД09-
1289/31.08.2016 год. от Министъра на образованието и 
науката.

I  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.УКБД се създава на ниво училище и като помощен 
орган на училищното ръководство, работи съобразно 
спецификата на ОУ „Добри Чинтулов” за осъществяване 
на личната безопасност и сигурност на учениците като 
участници в движението.

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни  
програми за І - VII клас.

3. Комисията работи по годишен план, одобрен от 
педагогическия съвет.

4. УК представя информация за дейността си пред 
педагогическия съвет.

5. УК работи в сътрудничество с класните ръководители, 
педагогически съветник, родители.

6. УК взаимодейства с помощните органи на КАТ, 
полицейски инспектори и други общински отдели, 
свързани с тази дейност.



7. Училищната комисия информира и осигурява   
условия   на учителите за участие в семинари и програми 
за обучение по БДП.

 

   II . ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Планът има за цел да доведе до развиването на 
защитните механизми на децата, като участници в 
съвременното пътно движение, както и създаване на 
определен начин на мислене и изграждане на поведение, 
за осигуряване на лична безопасност и сигурност на 
останалите участници в движението. Цел на този план е 
и създаването на условия и предпоставки за изграждане 
на сензомоторни умения за защита, интелектуални 
умения, практически умения, умения за взимане на 
решения в конкретна пътна ситуация като: пешеходец, 
колоездач, пътник в превозни средства.

2. Изграждане у учениците на устойчива и социално 
отговорна ценностна система като участници в пътното 
движение и формиране на умения за вземане на правилно 
решение за действие в различните ситуации.

3.  Изграждане на система от специални  знания, умения 
и    компетентности, необходими за успешната адаптация 
към условията на движението по пътищата. 
                                           
4. Участие в ежегодния Национален конкурс  на 
направление „Пътна полиция” за детска рисунка на тема:

    -  „Не на агресията по пътищата!”  
    -  „Взаимно уважение, означава безопасност.” 

         



III. 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 органи.

 



IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Учебният процес по безопасност на движението се 
провежда в час на класа.
                                                           Срок: постоянен
                                                           Отг. : учители по БД
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”

 2. Да се провежда в последния час за деня „Минутка за 
безопасно движение” за всички ученици от I до  VII клас.

                                                           Срок: постоянен
                                                           Отг. : учители по БД
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”

3.  На първите родителски срещи класните ръководители да 
информират родителите във връзка с БДП, свързана с 
рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и 
опазване здравето и живота на децата и останалите участници 
в движението.
                                                          Срок: 27 - 28. IX. 2022 г.
                                                          Отг. : кл. ръководители 
                                                          Контрол: директор, ЗД „УД”

3. След завършване на учебните занятия учителите на 1-ви 
клас лично да извеждат учениците и да ги изчакват да се 
разотидат.

                                                           Срок: постоянен
                                                           Отг. : учители I клас
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”



4. До края на първата учебна седмица съвместно с 
родителите да се определи най-безопасния маршрут от дома 
до училището и обратно за учениците от I , II и III клас.

                                                          Срок: м. IX. 2022 г.
                                                          Отг. : учители I , II и III клас
                                                          Контрол: директор, ЗД „УД”

5. На 15.09.2022 г. класните ръководители в час на класа да 
запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в 
района на училището и заострят вниманието им за 
безопасното придвижване от и до училище.

                                                          Срок: 15. IX. 2022 г.
                                                          Отг. : класни ръководители 
                                                          Контрол: директор, ЗД „УД”

6. Класните ръководители на I и II клас да раздадат на 
родителите за попълване декларации, в които да определят 
кой ще води и ще прибира детето от училище или то само ще 
се придвижва с оглед безопасността на малкия ученик. 
Информиране на родителите за отговорността им при 
попълване на декларациите, в които определят режима на 
водене и прибиране на детето от училище.

                                                                
                                                           Срок: м. IX. 2022 г.
                                                           Отг. : учители I и II клас
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”



7.  Преди всяко организирано напускане на училищната сграда 
(екскурзии, походи, наблюдения и други) да се провежда 
инструктаж с учениците за правилата за безопасност на 
движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

                                                           Срок: постоянен
                                                           Отг. : учители 
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”

8. Подреждане на кът от нагледни средства с плакати, мостри 
и фотоси по глобални теми по БД.

                                                          Срок: постоянен
                                                          Отг. : предс. на УКБДП 
                                                          Контрол: директор, ЗД „УД”

9. Участие в ежегодния Национален конкурс  на направление 
„Пътна полиция” за детска рисунка на тема „Не на 
агресията по пътищата! Взаимно уважение, означава 
безопасност”.

                                                            Срок: съобразен с графика 
                                                                       на Пътна полиция
                                                            Отг. : учители по БД
                                                                      и учител по  ИИ

10. Провеждане на тестова проверка в края на всеки учебен 
срок за знанията на учениците от I до VII клас  по безопасност 
на движението.                                                             
                                                              Срок: м. I. 2023 г.
                                                                         м.V. 2023 г.
                                                              Отг. : учители по БД
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”



11. Отбелязване на   Европейски ден по пътна безопасност, 
Европейската седмица на мобилността, Международния ден за 
безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден 
без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за 
възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия и др. с беседи в час на класа, в който да се 
заостри вниманието на учениците като участници в пътното 
движение и да възпита нетърпимост към нарушителите на 
правилата за движение.

                                                            Срок: ежегодно
                                                            Отг. : учители по БД
                                                            Контрол: директор, ЗД „УД”

12. При възникване на ПТП с ученик от училището класният 
ръководител е задължен своевременно да уведоми 
ръководството на училището, а в случай на смърт, 
задължително се информира министъра на образованието и 
науката и РУО в срок от 1 час.
                                                              Срок: постоянен
                                                              Контрол: директор , ЗД „УД”

13.Училищната комисия по БДП докладва пред 
Педагогическия съвет в края на учебната година за:
- изпълнението плана на комисията.
- предложения до кмета на общината за подобряване на 
прилежащата пътна инфраструктура преди началото на 
учебната година, ако има такива.
- обсъждане плана на УК на БДП за следващата учебна 
година.
                                                              Срок: юли 2023 г.
                                                              Отг.: Председател УК 



Обезпечаване на учебния процес и дейности на учениците

1.Изготвяне на графици за провеждане на часовете по БД.
                                                           Срок: м. IX. 2022 г.
                                                           Отг. :  учители по БД
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”

2. Осигуряване на учебни тетрадки по БД и тестови карти за 
контрол на знанията на учениците по БД  през I и  II учебен 
срок.
                                                           Срок: м. X. 2022 г.
                                                           Отг. :  учители по БД
                                                           Контрол: директор, ЗД „УД”

III . ЗАСЕДАНИЯ НА УКБД

м. IX. 2022 г.
1. Определяна състав на комисията.
2. Приемане на годишен план за работа.

м. II и м. VI. 2023 г.
Отчитане резултатите от  контрола на знанията на учениците 
по БД  през I и  II учебен срок.

Забележка :
        Извънредни заседание на КБД се провеждат при 
необходимост от възникнал проблем, свързан с дейността на 
комисията. Присъстват най-малко трима членове.

                                               Председател:                        
                                                                 / Татяна Димова /                 


