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движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното 

образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. 

I. Нормативно основание за регламентиране на дейностите: 

- Закон за движението по пътищата; 

- Закон за автомобилните превози; 

- Решение на Министерския съвет № 542/07.06.2005 г.; 

- Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското училище 

и детските градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.; 

- Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския 

съвет № 946/22.12.2011 г.); 

- Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия 

по проблемите на БДП. 

II. Организация и провеждане на обучение по БДП : 

1. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и 

учебната документация, за различните възрастови групи и класове, и като обучение по 

модули, и чрез дейности в други форми; 

2. Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и Списък- 

образец № 1; 

3. Класните ръководители и учителите по БДП изготвят свои годишни планове за 

работата си по БДП, които се утвърждават от директора на училището; 

4. За ефективно обучение по БДП на училищно и/или общинско равнище се 

изгражда и поддържа необходимата учебно-материална база в съответствие с учебната 

документация и нормативите за осигуряване на материално-техническа база за 

обучение по БДП и на децата и учениците - велосипедисти – учебни помагала, 

познавателни книжки, специализирани учебни кабинети и площадки, интерактивни 

системи, технически средства и други дидактически материали. 

III. Училищни комисии по БДП (УКБДП) 

1.  УКБДП  подпомага  директора на училището в контрола на 

обучението по БДП, в създаването на условия за неговата ефективност, в реализацията 

на съвместни инициативи с институциите и обществеността за пътната безопасност на 

децата и учениците и др. 

2. Съставът на УКБДП се утвърждава със заповед на директора след информиране 

на Педагогическия съвет; 

3. В края на учебната година УКБДП информира Педагогическия съвет за 

резултатите от дейността си, включително и за предложенията до кмета за подобряване 

на прилежащата пътна инфраструктура преди началото на новата учебна година. 

Предложенията включват и обобщените резултати от ежегодната инициатива „Пътят на 

първокласника“. 

IV. Мониторинг на изпълнението. Осъществяването на системен и 

ефективен мониторинг на дейностите по БДП се извършва на три равнища: 

- вътрешно – училищен; 

- Регионално управление на образованието (РУО); 

- Министерство на образованието и науката (МОН). 

Дейностите по мониторинга се планират ежегодно, провеждат, документират и 

отчитат съгласно изискванията за контролната дейност. 

V. Обезопасяването на района на училището – заповеди за 

забрана на достъп превозни средства в дворовете, системно наблюдение на състоянието 

на прилежащата към училището пътна инфраструктура, своевременно уведомяване на 
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компетентните органи за наличие на необезопасени участъци и конфликтни точки и 

съдействие за обезопасяването им, определяне на маршрутите на движение на 

учениците съвместно с родителите/настойниците и класните ръководители и изготвяне 

на предложения до общините за обезопасяване на най-използваните маршрути. 

Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости на преминаващите 

МПС край  училището, маршрутите на учениците и местата с 

интензивен детски пътникопоток. Идентифициране на локалните рискови фактори, на 

промените в околната среда и поведението на участниците в движението. 

VI. Осигуряването на безопасен обществен превоз на децата и учениците 

(ежедневен и еднократен, със собствен или осигурен от общината или от 

превозвач транспорт) – в съответствие с разпоредби на министъра на образованието и 

науката и нормативни актове на други компетентни органи. 

. 

VII. Управленски и информационни дейности 

А. Планиране - изготвяне и утвърждаване на: 

1. Равнище училище: 

- Дейностите за осъществяване на контрол – в годишните планове за контролна  

дейност на директора (като част от общия план); 

- Списък-образец 1, 2 и 3; 

- Училищни учебни програми за обучение по БДП от допълнителната и 

избираемата подготовка; 

- Годишни планове на учителя/кл. ръководител за обучението и дейностите за 

възпитание и обучение по БДП (вкл. графици за екскурзии и пътувания); 

- Училищен учебен план и Годишен план на училището; 

- Годишен план на УКБДП; 

- Планове за квалификационна дейност – (като част от годишния план). 

2. Равнище РУО 

3. Равнище МОН 

VIII. КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП 

А) Директорът на училището със съдействието на РУО 

осигурява обучение, чрез квалификационни курсове в присъствена, очно-задочна и 

дистанционна форма, от обучаващи институции, одобрени от МОН за: 

1. Придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП (за 

учителите – по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието и 

науката); 

2. Периодично обучение на 4 години (актуализиране и поддържане на знанията на 

учителите по БДП съобразно изменения в нормативната база, тенденциите при ПТП с  

деца, нови учебни помагала и дидактически средства, нови технологии и техника в 

обучението по БДП и др.); 

3. Специфични умения за работата на училищните комисии по БДП (по учебна 

документация, утвърдена от министъра на образованието и науката); 

4. Организация на обучението на децата и учениците-велосипедисти (за учителите 

– по учебна документация и стандарт, утвърдени от министъра на образованието и 

науката). 

Б. От РУО 

1. Планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по БДП (за 

директори на училища и детски градини по учебна документация, утвърдена от 

министъра на образованието и науката). 

В. От МОН 

1. Планиране, организация и контрол на дейностите по БДП и за вътрешни 
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одитори по БДС/ISO 39001 „Системи за управление БДП“ (за експерти в РУО) 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на ПС с ПРОТОКОЛ №1/16.09.2019г.  

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

      Председател: Радостина  Петкова 

      Членове: Марияна Петкова, Евгени Стоянов 

 

          

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет . 

 

3.  Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни стандарти. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ   
 

1. Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители в часа на класа през 

учебната година. 

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и 

радиото,презентации, инструктивни материали от централния и местен печат, 

учебно-методически помагала и други. 

 

III. ЦЕЛИ 

 
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище 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 опасност. 

 

 

IV. ЗАДАЧИ 

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

успешната адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от 

въздействия с опасен характер, предизвикани от различни източници. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение 
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при екстремни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

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. 

7. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

 

 

V. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

 
месец септември 

 

1. Планът на УКБДП се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

                                                                  Отг.: Директорът на училището,УКБДП 

2. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от ПГ, І и ІІ клас за 

изработване на безопасен маршрут на всяко дете. Подаване заявления от 

родителите,определящи начина на придвижване от и до училище/с или без 

придружител/на учениците от ПГ,І и ІІклас. 

                                                                  Отг.: Класните ръководители  

3.На първата организирана родителска среща във вички класове,в рамките на не по-

малко от 10 мин.  да се отдели време  за информираност по БДП,която да бъде свързана 

с рисковото поведение на възрастните,лична безопасност и опазване здравето и живота 

на децата и останалите участници в движението. 

                                                                    Отг.: Класните ръководители 

4. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната 

роля и място в обучението на учениците.                                                  

                                                                   Отг.: Председателят на УКБДП 

5.. Припомняне на безопасните маршрути на учениците от  3 и 4 клас 

                                                                   Отг.: Класните ръководители 

6.Ежедневно извеждане от сградата на училището и изпращане на учениците от 

начален етап след приключване на учебните занятия. 

                 Отг.: Класните ръководители 

7. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 

тетрадки по БДП и осигуряване на нагледни материали. Осигуряване на необходимите 

ни програми, методически средства и насоки за учителите по БДП. 

 

                                                                   Отг.:Предс. на УКБДП  

8. Провеждане на инструктаж с учениците преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда. 

                                                         

                                                                   Отг.: Класните ръководители 

9. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в 

часа на класа. 

                                                                  Отг.: Класните ръководители. 

10. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по 

БДП 
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                                                                   Отг.: Класните ръководители                                                                                             

11. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 

зелено училище, наблюдения, посещения на театър, музеи и други/, да се провеждат 

разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и 

същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва уведомително писмо от 

ръководителя на групата до директора. 

                                                                         Отг.Класните ръководители 

12.На електронната страница на училището да се създаде рубрика по БДП,включваща 

информация,мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. 

                                                                        Отг.: УКБДП 

 

месец октомври 
 

1.Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на предложенията за 

обезопасяване района на училището. 

                                                                  Отг.: УКБДП 

2. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки .                                      

                                                                  Отг.: Председателя на УКБДП 

3. График на УКБДП за месеца за: 

- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка; 

- изграждане на учебно-материална база по БДП.                                               

                                                                  Отг.: УКБДП 

4. Провеждане на лектория с лице на КАТ на тема: „Правилата за безопасно 

движение.”, съвместно с родителите. 

                                                                 Отг.: Директорът на училището,УКБДП 

5.“Преминавам през ЖП прелез“-прожекция на филм за учениците от I-VIIклас 

                                                                 Отг.: УКБДП 

6. Месечно работно заседание на комисията. 

                                                                 Отг.: Председателят на УКБДП 

  

 

месец ноември 
 

1.Месечно оперативно заседание на комисията.  

                                                                 Отг.: Председателят на УКБДП 

2. Контрол  на преподадения учебен материал по БДП 

 

                                                              Отг.: Директор 

3.Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП. 

 

                                                               Отг.:  УКБДП.  

4.Индивидуални разговори с учениците,които имат рисково поведение,като участници 

в уличното движение. 

                                                               Отг.:  Класните ръководители 

 

 

месец декември 
 

1.График на УКБДП за месеца за:  
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- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка-проверка Іклас 

- изграждане на учебно-материалната база по БДП. 

                                                                 Отг.:  УКБДП 

2. Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                                 Отг.: Председателят на комисията 

 

 

месец януари 

 

1.Организиране и провеждане на срочна тестова  проверка и оценка по БДП за 

учениците от І до VІІ клас. 

                                                                 Отг.: Класните ръководители 

2. Месечно оперативно заседание. 

                                                                 Отг.: Председателят на комисията 

 

 

месец февруари 

 

1. Информация на УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението 

по БДП по отношение на: 

- урокът по БДП; 

- петминутката; 

- резултатите от срочните тестове; 

- работата с рискови деца и ученици. 

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 

 

2. Работа на УКБДП по плана за: 

- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка. 

                                                                  Отг.: УКБДП 

3. Празник БДП-Провеждане на училищна викторина по БДП 

 Отг. УКБДП,кл.р-ли 

4. Месечно работно заседание на комисията. 

                                                                 Отг.: Председателят на УКБДП 

  

месец  март 

 

1. Провеждане на обща учителска среща, свързана с поведението на учениците на 

улицата и пътя и особеностите на учебния процес по БДП в І – VІІ клас. 

                                                                  Отг.: Директорът на училището 

2. Работа по план-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка.                                   

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

                                                                  Отг.: Председателят на комисията 

 

месец април 
 

1.  Провеждане на тематична изложба конкурс – „Пази семейството си на пътя”. 

                                                                  Отг.: УКБДП, класните ръководители 

2. Месечно работно заседание на комисията. 

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 
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месец   май 

 

1. Провеждане на срочен тестов контрол. 

                                                                  Отг.: Класните ръководители 

2. Посещение в заключителните форми на обучение: 

- урокът по БДП; 

- петминутката; 

                                                                 Отг.: УКБДП 

3. Квалификация на учители по БДП за следващата 

учебна година.  

                                                                  Отг.: Директорът на училището                  

4. Обсъждане на идея за създаване   на кабинет по БДП за следващата учебна година. 

                                                                  Отг.: УКБДП и класните р-ли 

5. Месечно оперативно заседание. 

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 

6. Провеждане на инструктаж на учениците от начална степен за безопасното движение 

по пътищата през лятото. 

                                                                  Отг.: Класните ръководители 

 

месец  юни 
 

1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за: 

- изпълнение на плана на комисията за учебната година;             

- предлага за обсъждане и приемане  план на УКБДП за следващата учебна година. 

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


