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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ : 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата, безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд, бедствия, аварии, катастрофи и 

противопожарна безопасност е избрана на заседание на Педагогическия 

съвет – Протокол № ….. с решение №….  от 14.09.2021 год. и е в състав: 

Председател: Таня Кехайова 

Членове: 1. Елка Пчеларова  

             2. Илиян Дуков 

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

Протокол №  /…. 09. 2021г. 

3. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите 

за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

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

учениците по безопасност на движението по пътищата. 

5. През учебната 2021/2022 година обучението по БДП се осъществява 

по учебни програми, утвърдени от Министъра на образованието и науката. 

6. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие 

с държавните образователни изисквания: 

Нормативната основа на обучението по безопасност на движението по пътищата 

включва следните документи: 

1. Закон за движение по пътищата ( ДВ, бр.20/1999 г. изм. и доп. Бр.58/2017 г.) 

2. Решение №542/07.06.2005 г. на Министерски съвет за одобряване на мерки за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България. 

3. 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. 

4. Заповед РД №09-773/19.09.2003 г. Министъра на образованието и науката за 

организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата. 

5. Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване на БДП за периода 2011-2020. 

6. Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и 

обучение по БДП в системата на училищното и предучилищното образование. 

Заповед РД09-1289/31.08.2016 г. 



7. Учебни програми за възпитание и обучението по безопасност на движението по 

пътищата за V-VІІІ клас, утвърдени от министъра на образованието и науката през 

2003 г. 

8. Закони за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 

(ДВ , бр.67/1999г. ). Доп. от 2015 год. 

9. Наредба №4/30.11.2015 г. на министерството на образованието и науката за 

разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по 

класове, етапи и степени на образование (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила 

от 04.12.2015 г.)  
 

 

ІІ. ЦЕЛИ 

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

непедагогическия персонал 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 

вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на нужда. 

ІІІ. 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 

 



ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър 

със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации 

на МВР, Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен 

кръст. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители 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, тематични 

предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от 

централния и местен печат, учебно – методически помагала и др. 

4. За учениците от I до VІІI клас в последния учебен час за деня 

преподавателите провеждат задължително 5 минутна беседа по БДП , като 

беседите засягат ключови моменти от основните теми за учебната година. 

5. За преподаватели по правилата за безопасно движение се определят 

учители с висше образование , които са изучавали предмета и методиката на 

неговото преподаване и притежават актуален документ за това.  

6. Обучението на учениците от  I до  XII  клас се провежда като 

предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната 

година и се преподава по теми както следва: 

I клас 

1. Моят безопасен път до училище и обратно 

2. Моят робот знае безопасен път до училище 

3. Пешеходна пътека 

4. Аз не пресичам сам 

5. Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците 

6. Двуколесни пътни превозни средства за деца 

7. Знам къде съм 

8. Знам къде са пътните превозни средства 



9. Знам къде са другите 

II клас 

1. Улиците до моето училище 

2. Моят робот знае къде да пресича 

3. Алгоритъм за безопасно пресичане 

4. Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства 

5. Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил 

6. Виждам и чувам пътните превозни средства 

III клас 

1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Пътен светофар за велосипедисти 

4. Безопасни места за управление на велосипед 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Знам къде са пътните превозни средства 

IV клас 

1. Пътни знаци, пътна маркировка 

2. Кръстовища 

3. Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство 

4. Опасни пътни ситуации в населено място. Извън населено място. 

5. Виждам пътните превозни средства 

6. Чувам пътните превозни средства 

V клас 

1.Скоростен път. Автомобилен път 

2. Моторни превозни средства. 

3. Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и пътни знаци за 

въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана.  

4. Конфликти на пътя. 

5. Виждам-предвиждам 



VI клас 

1. Видове пътища. Пътна мрежа. 

2. Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи 

допълнителна информация. 

3. Моторни превозни средства със специален режим на движение. 

4. Алкохол. 

5. Сензорни характеристики на зрението 

VII клас 

1. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация 

2. Мотопед 

3. Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., допълнителни табели 

4. Скорост. Пътнотранспортни произшествия 

5. Сензорни характеристики на зрението 

VIII клас 

1. Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. Маневри на пътя. 

2. Движение извън населено място през нощта и при различна видимост. 

3. ППС и МПС.  Системи за пасивна и активна безопасност. 

4. Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените 

места. 

IX клас  

1. Структура на пътя. Видове маркировка 

2. Групи пътни знаци 

3. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, 

ховърбордове). 

4. Действия на водача, според средствата за регулиране на движението. 

X клас  

1. Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

2. Административни наказания за нарушителите 

3. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя. 

XI клас  



1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите.  

2. Особени правила за някои участници в движението.  

3. Пътнотранспортни произшествия. 

 4. Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата. 

XII клас  

1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите.  

2. Пътно-транспортни произшествия – рискове и злополуки на пътя.  

3. Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата.  

 

V. ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане на Плана на УКБДП  на заседание на Педагогическия съвет.                                                                                                             

Отговорник: Директорът  

 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, 

нейната роля  и мястото й в обучението на учениците.Обсъждане на програмата  и 

възможностите за ефективно провеждане на занятията. 

Отговорник:Комисията по БДП 

3. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището, ако е необходимо. 

Отговорник: Комисията по БДП  

4. Преглед и подготовка на МТБ /табла, площадка, училищна предпазна ограда, пътни 

знаци и др. / за обучението по БДП                        

Отговорник: Комисията по БДП  

5. Контрол за организацията на възпитанието и обучението по БДП чрез 

утвърждаване на тематичните годишни планове на класните ръководители по БДП, 

утвърждаване на графика по БДП  с дати и теми за всеки клас, изготвен от 

съответния класен ръководител  

Отговорник: Директорът 

6. Разработване на организационна схема за осигуряване на необходимите учебни 

средства за учениците, учебно – методическа и дидактическа литература за 

учителите 

Отговорник: Директорът 

7. В началото на учебната година класните ръководители в ЧК да проведат 

инструктаж и да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района. 



Отговорник: Класните ръководители 

8. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи най-

безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас.  

Отговорник: Класните ръководители І и ІІ клас 

9. Участие в инициативата на Европейската мрежа на службите за пътна полиция, 

която за поредна година  организира кампания, целяща да намали до 0  поне за 

един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. През 2021г. 

ROADPOL предвижда Дни на безопасността на пътя от 16 до 22 септември. Мотото 

през 2021г. е : „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!”, а 

21.09.2021г. е обявен за Ден без загинали на пътя. 

Отговорник: Комисията по БДП 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Училищната комисия по БДП да анализира пътнотранспортната обстановка в 

района на училището.                                                                                                           

Отговорник: Комисията по БДП 

 

2. Училищната комисия по БДП да изготви списък на новоназначени учители, които 

не са изучавали предмета и методиката на неговото преподаване и не притежават 

актуален документ за това и да направи предложение за квалифицирането им. 

Отговорник: Комисията по БДП 

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

Отговорник: Комисията по БДП 

 

4. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП . 

Отговорник: Комисията по БДП  

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

БД.                                                                                                                                 

Отговорник: Класните ръководители 

3. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по 

– добра видимост на детето като участник в движението.                                  

Отговорник: Класните ръководители 

 

 



МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Провеждане на беседа – разговор   за опасностите на улицата през зимната 

ваканция – поведение и отговорности на учениците:”Зимна ваканция, ура!”                                                                                                                        

Отговорник: Класните  ръководители 

 

                                                                       

2. Контрол за наличните табла и нагледни материали по класове                                                                                                                      

Отговорник: Класните ръководители  

                                                                                                  

3. Изучаване причините, поради които учениците стават обект  на нещастни случаи 

при движението по пътищата.  

Отговорник: Комисията по БДП 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

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

всички ученици от І –XІІ клас в два екземпляра – единият за ученика, другият за 

училището                                                                                                                        

Отговорник: Класните ръководители 

 

2. Провеждане на семинар с лице от КАТ на тема: „ Как да не попаднете в пътна 

злополука” съвместно с родителите и родителския координационен съвет                                                                                                     

Отговорник: Комисията по БДП 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Информация от УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на проведените дейности. 

Отговорник: Комисията по БДП                                                                                                        

2. Занятие с учениците от Х - ХII  клас насочено за повишаване на информираността 

им за опасностите, които крие автомобилното движение за детето-водач чрез 

използване на нагледни материали.  

Отговорник: Класните ръководители 

 

3. Информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с безопасността 

на децата им чрез тематична родителска среща, а на учениците – в часовете по 

БДП.                                                                                                                       

4.  Отговорник: Класните ръководители 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Занятие „На пътя е опасно” и „ Правилата на пътя” с разпространение на листовки 

за правилата на пътниците.  



Отговорник: Класните ръководители  

2. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и безопасни 

игри на улицата.                                                                                                             

Отговорник: Класните ръководители  

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Контрол за наличните табла и нагледни материали по класове                                                                                                                        

Отговорник: Класните  ръководители 

 

2. Провеждане на дидактическо занятие ” Регулировчикът – „диригентът на улицата” 

с учениците от VIII клас                                                                                                                       

Отговорник: Класните ръководители 

 

3. Училищно състезание с велосипеди за практическо усвояване и прилагане 

правилата за безопасно управление на велосипед                                                                                                      

Отговорник: Комисията по БДП 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

1.   Разпространение и запознаване учениците със статистиката на детския пътен   

травматизъм и рисковите фактори, оказващи влияние върху него.                                                                                               

Отговорник: Комисията по БДП и мед. лице към училището 

 

3. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по 

– добра видимост на детето като участник в движението; употреба на предпазни 

колани от децата – пътници; предпазни каски и други защитни средства за децата – 

велосипедисти.Акция „ Да запазим децата на пътя” с препоръки и насоки за 

лятната ваканция                                                                                                     

Отговорник: Комисията по БДП и класните ръководители 

 

4. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата 

през лятото. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. Отчитане пред педагогическия съвет изпълнението на плана на комисията за 

учебната година и мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата 

за периода септември 2021 / май 2022 година.                                                                                               

Отговорник: Комисията по БДП 

 

2. УКБДП  да  разработи план за организиране на възпитанието и обучението по БДП 

през следващата учебна година / организация на учебния процес, учители, които 

ще преподават, квалификация на учителите, МТБ, снабдяване с учебна и 

 



методическа литература /                                                                                                  

Отговорник: Комисията по БДП 

 

3. Обсъждане на  мерки за подобряване на ефективността на учебния процес по БДП, 

подобряване на учебната материално – техническа база и обезопасяване района на 

училището.                                                                                                          

Отговорник: Комисията по БДП 

 

4. Заявяване на необходимост от квалификация по БДП, ако има нужда от такава.                                                                                                    

Отговорник: Комисията по БДП 

 

5. Отбелязване на 29 юни  -  Националния ден на безопасността на движението по 

пътищата по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ под мотото „На пътя животът е с предимство“.                                         

Отговорник: Комисията по БДП и кл.р-ли на 7. - 12. клас 

 

VІ.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

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

наблюдения и др./ се провеждат инструктажи с учениците за припомняне 

правилата за безопасност на движението срещу подпис и проверка на 

съпътстващата документация. 

2. Часовете за изучаване на правилника по БДП се залагат задължително на отделен 

ред в Списък – Образец №1. 

3. Училищната комисия информира учителите за участие в семинари и обучителни 

програми по Безопасност на движението по пътищата 

4. При настъпило Пътно - транспортно произшествие с ученици от училището да се 

информира задължително РУО гр. Бургас и при необходимост Министъра на 

образованието и науката. 

5.  При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в 

тридневен срок да се организира и проведе Педагогически съвет и общоучилищна 

родителска среща. 

6. В края на учебната година Училищната комисия  подготвя информация за 

състоянието на обучението по БДП в училището.  

 

 

ДИРЕКТОР :………………… 

Ирина Велкова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УКБДП : ………………. 

Т. Кехайова 


