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УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

                                                                       ДИРЕКТОР: НИНА ПАШОВА 

                                                                   /Заповед № 908/11.09.2020 г./  

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА УКБДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

І. Цели: Създаване на по-добри условия за опазване живота и здравето на учениците чрез формиране 

на навици за безопасно участие в пътното движение и изграждане на устойчива и социално-

отговорна ценностна система като участници в пътното движение, чрез формиране на умения 

за вземане на правилни решения в различни ситуации на пътя. Изграждане на знания за 

успешна адаптация към условията за движение по пътищата,съобразно Решение № 16 от 

17.01.2019 г. на Министерски съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с 

визия нула загинали и тежко ранени“  и 2019 -под мотото „Пази семейството си на пътя“. 

ІІ.  Задачи:  

1. Запознаване с основните изисквания на правилника за приложение на Закона за 

движението по пътищата.  

2. Информиране за рисковите фактори, свързани с БДП с цел повишаване използването на 

предпазните колани и каски, намаляване шофирането в нетрезво състояние и на 

превишаването на скоростта. 

3. Изготвяне на план-програма за подготовка на дисциплинирани участници в движението. 

4. Създаване на условия в училище и подобряване на МТБ за интегриране на успешно 

активни носители на знания, умения и компетентности, свързани с БДП. 

5. Ефективно взаимодействие, координиране и сътрудничество между отделните 

институции/общинска комисия по БДП и КАТ/с цел подобряване на обучението и 

поведението на учениците. 

 

ІІІ. Дейности и мероприятия за изпълнение на основните задачи: 

  

 1.Избор и утвърждаване на училищна Комисия по безопасност на движението по пътищата 

Срок: септември 2020 г.  

                                                                                                                    отг.директор  

2.Осигуряване и обезопасяване района на училището съвместно с общинските ръководства-

подходяща пътна сигнализация, маркировка на прилежащите улици, безопасни входове и 

забрана за достъп на МПС в училищния двор 

                                                               Срок: септември 2020 г.  

отг.директор, комисия БДП 

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

БДП. 

Срок: септември 2020 г.  

                                                                                           отг.директор 

4. Провеждане на инициативи,свързани с „Дни на безопасността на пътя“ -  капания в периода  

16.09-22-09.2020г. 

                                                                                                        Срок :септември 

                                                                                                        Отг.Комисия БДП 



 

 5.Отразяване в електронната страница на училището информация, анализи, мерки, 

мероприятия и/или справки за дейността на училището по БДП.   

                                                                                                                      Срок: 

                                                                                                                 Отг.Комисия по БДП 

  6.Информиране на родителската общност на първата родителска среща в рамките на 10 

минути за безопасността на движението по пътя /БДП/, която да бъде свързана с рисковото 

поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и 

останалите участници в движението.  

                                                                                          Срок:м.септември 

                                                                                 Отг.Комисия по БДП и кл. ръководители 

   7.Длъжностните лица, определени да провеждат инструктажа на работното място и   

периодичния инструктаж/преките ръководители/, да включват в инструктажа и темата за 

безопасно движение по пътищата в съответствие с Наредба№ РД-07-2 от 16.12.2009 за 

условията и реда за провеждане на периодично обучение,както и темата „Първа долекарска 

помощ“ 

                                                                                Срок:м.септември и през годината 

                                                                               Отг.Комисия по БДП и длъжностните лица, 

                                                                                                    провеждащи инструктажа 

 

8.Провеждане на учебния процес по БДП в часа на класа. Учебното съдържание се планира    

тематично от учителите, които преподават БДП, в началото на учебната година и се 

утвърждава от директора на училището 

                                                      Срок: до 14 септември 2020 г.  

Отг: кл. ръководители 

 9.Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и    

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

движение в началото на учебната година от класните ръководители в ЧК 

                                                               Срок: септември 2020 г.  

                                                                                                                     отг. кл. ръководители 

             10.   Съвместно с родителите за всеки ученик от 1 клас се определя в маршрутен лист най-

безопасния път от дома до училището и обратно. На учениците от 2, 3 и 4 клас  се 

припомнят безопасните маршрути за тяхното движение. 

Срок: септември 2020 г.  

отг.кл.ръководители 

отг. Кл. ръководители 

   11. Осигуряване на необходимите учебни средства-учебни помагала/табла по БДП за 

учениците, книги за учителя и други източници за методическа подкрепа и помощ за 

учителите 

                                                       Срок: септември 2020 г.  

отг.кл.ръководители 

 

   12. Задължително отразяване на преподадения учебен материал в дневника на 

паралелката. 

                                                  Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители 

 

    13.  Редовно провеждане с учениците от 1 до 7 клас на петминутки-краткотрайно 

занимание, което напомня на учениците за безопасността за движение и задълженията им 

за безопасно поведение на улицата при завръщане вкъщи. Тези дейности да се отразяват по 

подходящ начин в дневника на паралелката. След завършване на учебните занятия, 

учителите да извеждат учениците до входа на училището и да изчакват окончателното им 

разотиване. 



                                                  Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители 

     14. Интегриране на  обучението по БДП с др.учебни предмети. 

                                                                                                      Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители 

  15. Тестово проверяване и оценяване от кл.р-ли на подготовката на всеки ученик за 

определяне на качеството му на обучение по БДП във всеки клас в края на първия и втория 

учебен срок. 

                                                  Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители 

     16. Подкрепяне на творчески изяви на учениците-създаване на 

разкази,стихотворения,продукти на изобразителното и музикалното творчество, игри, 

електронни  и други продукти, посветени на БДП.Организиране и провеждане на изложби, 

конкурси и викторини по БДП. 

                                                                                                                          Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители 

 

        17. Сформиране на ученически патрули от ученици от 5 и 6 клас, които да съдействат за  

организиране на мероприятия в училището и участие в различни изяви. 

                                                             Срок: ноември 

отг.членовете на комисията 

  18. Привличане на родителите за екипно участие при провеждане на дейности по БДП. 

                                                                                                                Срок: постоянен  

отг.кл.ръководители,комисия БДП 

      19. Осъществяване на контакт с Центъра по БДП в Общината и КАТ за осигуряване на 

лектори специалисти за учениците от 1-7 клас . 

                                                                 Срок: постоянен 

отг. Комисията по БДП 

 

        20. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни 

произшествия 18.11 с различни инициативи . 

                                                                Срок 20.11.2020 г.  

                                                                                                                          отг.кл.р-ли 

21.Създаване на организация по провеждане на обучения/курсове за оказване на първа 

долекарска помощ със съдействието на оторизирани обучителни организации,които да са 

насочени към две групи учители-новопостъпващи и всички останали минимум веднъж 

годишно.                                                                                                  Срок: м.ноември 2020 

                                                                                     Отг. Мед.лице в училище и Комисията по БДП 

 

 

 

            22.Училищната комисия по БДП докладва пред Педагогическия съвет в края на I-ви 

учебен срок и в края на учебната година за : 

-изпълнението на плана на Комисията за учебната година; 

-предложения за подобряване нивото на специфичните знания,  

  свързани с БДП. 

                                        Срок 03.07.2021 г. 

Отг.Председателят на УК по БДП 

 

Изготвил:.............. 

Председател УКБДП- Мариета Дюлгерова 

 
 


