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ПЛАН  

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Училищната комисия по БДП е в състав: 

Председател: Николай Георгиев Николов – заместник-директор учебна дейност 

Членове: 

1. Петър Русев Петров – старши учител общообразователен учебен предмет в прог. етап  

2. Велислав Славчов Каракиев – учител общообразователен учебен предмет в прог. етап 

 
Комисията е представена на заседание на педагогическия съвет по Протокол № 9 

/01.09.2022 г. 

 Комисията е утвърдена със Заповед № РД-10-934/09.09.2022 г. на директора. 

Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет с решение № 8 

по Протокол № 10/ 08.09.2022 г. 

Планът е утвърден със Заповед № РД-10-46/26.09.2022 г. на директора. 
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УВОД: Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и 

се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти. Комисията по БДП 

подпомага обучението по Безопасност на движението по пътищата. 

 

I. Цели 

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

персонал в училище.  

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани 

с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в 

движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда. 

 

II. Задачи 

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

за успешната адаптация към условията на движението по пътя.  

2. Създаване на оптимални условия за провеждане на обучените по БДП в училището 

3. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 

правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище 

до дома им. 

5. Повишаване на квалификацията на преподавателите по БДП 

 

III. Очаквани резултати: 

1. Учебната година да приключи без пътно-транспортни инциденти. 

2. Всеки класен ръководител да има квалификация по Методика на обучението по БДП. 

3. Създаване на условия за провеждане на качествено обучение по БДП. 

 

IV. Дейности и мероприятия: 

1. Заседание на Комисията за обсъждане и приемане на план за дейността през учебната 

2022-2023 г. 

         Срок: до 26.09.2022 г. 

         Отговаря: председателят на Комисията 

2. Запознаване на педагогическия съвет с дейността на Комисията по БДП, нейната роля и 

място в обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания свързани с 

обучението по БДП. 

          Срок: м. септември 2022 г., на заседание на ПС 

          Отговорници: председател на комисия по БДП 

3. Извършване на оглед на района на училището за наличие на маркировка и пътни знаци. 

При необходимост изпращане на уведомително писмо до Кмета на общината. 

          Срок: м. септември 2022 г. 

          Отговорници: комисия по БДП 

4. Съставяне на график за провеждане на часовете по БДП 

         Срок: м. септември 2022 г. 

         Отговорници: Н. Николов и класни ръководители 

5. Създаване на картотека на учебни материали за използване при обучение на учениците 

по БДП. 

         Срок: м. септември 2022 г. – м. май 2023 г. 

         Отговорници: комисия по БДП  
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6. Подпомагане на класните ръководители при провеждане на родителски срещи с децата 

от I, II и III клас на тема „Моят най-безопасен път от дома до училището и обратно“ 

          Срок: м. септември-октомври 2022 г. 

          Отговорници: комисия по БДП и класни ръководители 

7. Подпомагане на учителите в подготвителна група и училището да проведат начален 

инструктаж по БДП с учениците и децата за поведението им като участници в пътното 

движение. Да разяснят ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за 

по-добра видимост в движението; употребата на предпазни колани от децата – пътници; 

предпазни каски и други защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти, 

скейтбордисти и ролеристи. 

           Срок: до 20.09.2022 г. 

           Отговорници: комисия по БДП и класни ръководители  

8. Осигуряване на тетрадки по безопасност на движението. Оказване помощ на класните 

ръководители. 

Срок: м. септември 2022 г. 

            Отговорници: комисия по БДП и класни ръководители 

9. Ежедневно педагогическият и непедагогическият персонал на училището да уведомява 

членовете на комисията по БДП при проблеми с учениците по отношение поведението им 

като участници в пътното движение. Въз основа на получената информация или на вече 

известни на членовете и на председателя факти и обстоятелства, комисията да предприема 

мерки при разрешаване на възникналите проблеми. 

Срок: ежедневно 

Отговорници: комисия по БДП, педагогически и непедагогически служители на 

училището 

10. Осигуряване на дежурство при превоза на деца и ученици с училищния автобус на 

училището. 

          Срок: ежемесечно съставяне на график за придружаващите учители през учебно 

време 

          Отговорник: Н. Николов 

11. Дежурните учители при транспортна на деца и ученици да НЕ допускат качване в 

автобуса на брой пътници повече от капацитета на автобуса. 

         Срок: ежедневно при транспорт на ученици 

          Отговорник: придружаващите учители 

12. Ежедневно родителите да се осведомяват по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им при необходимост: по телефон, при лични срещи в работно 

време и/или срещи, когато родителите довеждат децата си сутрин преди учебните занятия 

на училище или когато ги прибират след тях.  

Отговорници: комисия по БДП, педагогически и непедагогически служители на 

училището 

13. Оказване на методическа помощ при провеждане на инструктаж преди 

провеждането на екскурзии, походи, наблюдения и др. за припомняне на правилата за 

безопасност на движението. 

            Срок: няколко дни преди и непосредствено преди тръгване 

Отговорници: комисия по БДП 

14. С учениците от I-VІІ клас учителите да провеждат ежедневно “Петминутка по 

БДП” в края на последния учебен час от задължителната подготовка или след учебния час 

по спортни дейности, ако е последен за учениците през учебния ден, респективно в края на 

последния учебен час от часовете в целодневната организация на учебния ден. 

Провеждането на „петминутката“ да се осъществява целогодишно за учебната година през 
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дните, в които има учебен процес или задължително присъствие или присъствие по 

желание на учениците. 

Срок: последен учебен час 

Отговорници: учители по учебни предмети в училището 

15. Оформяне на специализиран кабинет по БДП. Да се осигурят нагледни материали и 

необходимите учебни средства за учениците и за специализирания кабинет по БДП. 

Срок: през първи учебен срок 

Отговорници: комисия по БДП 

16. Провеждане на обучения по БДП в специализирания кабинет и в класни стаи с и без 

онагледяване. 

Срок: по график за провеждане на часовете по БДП 

Отговорници: комисия по БДП и класни ръководители по класове  

17. Замерване на разходната норма на гориво на училищния автобус 

            Срок: 2 пъти годишно 

Отговорник: председател на комисията по БДП  

18. Проверка за правилно отразяване и спазване на списъка на пътуващите с 

училищния автобус 

            Срок: един път на два месеца през учебно време 

Отговорник: председател на комисия по БДП  

19. Подаване на заявки за придобиване на квалификация „Методика на обучението по 

БД за класни ръководители без такава подготовка. 

          Срок: м. септември 

          Отговорници: комисия по БДП 

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

Срок: м. ноември 2022 г. 

Отговорници: комисия по БДП 

21. Привличане на служител на РПУ на МВР Първомай за изнасяне на беседа пред 

учениците на тема: “Безопасният маршрут от дома до училище и обратно. Превенция на 

пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на децата 

и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, 

хлъзгави и заледени участъци). Използването на светлоотразителни или други видими за 

водачите на моторни превозни средства знаци. 

Срок: съгласувано с РУ на МВР, 2022-2023 г. 

Отговорници: комисия по БДП  

22. Провеждане на разяснителна кампания за взаимовръзката между скоростта на 

движение, спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от 

причиняване на смъртта на пешеходците. Разясняване на причините, поради които децата 

и учениците стават обект на нещастни случаи при движението по пътищата. 

Срок: м. януари 2022 г. 

Отговорници: комисия по БДП  

23. Заседание на Комисията за отчитане дейността през първи учебен срок. 

Срок: м. февруари 2023 г. 

Отговорници: комисия по БДП 

24. Сформиране на група/и за занимания по интереси по приложно колоездене с 

ученици от училището. 

Срок: м. септември 2022 г. 

Отговорници: директор, комисия по БДП 

25. Провеждане на разяснителни кампании за правилата за безопасно управление на 

велосипед, каране на ролери, тротинетки и скейтборд; обезопасените и оборудвани 
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училищни и обществени зони за управлението на велосипеди, каране на ролери и 

скейборд.  

Срок: м. април 2022 г. 

Отговорници: комисия по БДП 

26. Заседание на Комисията за отчитане дейността през учебната година. 

Срок: м. юни 2023 г. 

Отговорници: комисия по БДП 

27. Осъществяване на контрол по провеждане на часовете по БДП и изпълнение на 

настоящия план. 

Срок: по плановете за контролна дейност на директора и на заместник-директора 

Отговорници: заместник-директор и директор 

 

Изготвил:…………. 

Н. Николов – ЗДУ  
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