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УТВЪРЖДАВАМ:   (п) 

ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА 

ДИРЕКТОР НА 96. СУ „ Л. Н. ТОЛСТОЙ” 

       

          

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА  

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  

ПО ПЪТИЩАТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът на комисията  е приет на заседание на  Педагогически съвет на 96. СУ  

с Протокол № 9/10.09.2020 г. 
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Комисията по БДП е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав: 

Председател: Румяна Михайлова Радева –ст. учител   

Членове:     Анжела Андреева Иванова – учител  

    Татяна Иванова Дункова – ст. учител  

    Искрен Колев Рачев – ст. учител  

    Мирослав Стоичков Илиев – учител  

Комисията е утвърдена със заповед № 473/10.09.2020 г. 

Училищният учебен план на комисията по безопасност на движението по пътищата за 

учебната 2020/2021 г. е разработен на основание 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., Система за организация на 

дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по 

пътищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед 

№ РД09–1289/31.08.2016 г. от министъра на образованието и науката и актуализиран, във 

връзка със Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021–2030 г.) на 

МОН 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучението е задължително и ще се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

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

специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, материали от 

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

  
ЦЕЛИ 

 

1. Учениците да научат основните правила за движение като участници в движението в 

различни роли, в зависимост от възрастта им:  

 пешеходец с придружетел; 

 пешеходец, движещ се сам в съответното населено място и отиващ сам на училище; 

 пътник в градския транспорт;  

 пътник в личния автомобил на семейството;  

 велосипедист; 

 обучаван за водач на МПС; 

2. Развиване на сетивните възприятия на учениците за безопасно поведение на пътя. 
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3. Да разпознават светлинните сигнали на светофара и да се съобразяват с тях при 

безопасното си придвижване. 

4. Формиране на умения за безопасно поведение и култура на пътя. 

5. Да разпознават правилно – неправилно поведение, проявявано от другите участници в 

движението и да не подражават на грешното. 

6. Да формират отговорно отношение за запазване здравето и живота си като участници в 

движението. 

7. Да бъдат коректив при спазването на правилата на движение от техните родители и 

близки. 

8. Да формират умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации при тяхното 

участие в движението по пътя и да оказват помощ в случай на нужда, според възможностите 

си. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

2. Училищната комисия  по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ има за задача да 

организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния 

процес по безопасност на движението в училище. 

3. Учениците да се запознаят с основните изисквания на Правилника за приложение на 

Закона за движение по пътищата. 

4. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение като участници в 

движението по пътищата и да спомогне за подготовката им като бъдещи водачи на МПС. 

 5. Отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от дома им до 

училище и обратно.  

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и 

програми за обучение по БДП. 

                                                                              Отг: Комисията по БДП 

                                              

                                                                              Срок: постоянен 

2. Учебния материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки клас. 

           Отг: учителите, преподаващи БДП  

  

          Срок: постоянен 

3. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронния дневник  на 

паралелките. 

Отг: учителите, преподаващи БДП 

    

Срок: постоянен  
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4. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението по 

пътищата (БДП). 

Отг: учителите, преподаващи БДП 

      

Срок: съгласно график 

5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждане на планираните 

мероприя. 

Отг: Училищното ръководство  

                    

Срок: текущ 

6. Да се интегрира обучението по БДП с другите предмети.    

 

Отг: учителите, преподаващи БДП 

      

Срок: текущ 

7. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

 

Отг: класните ръководители   

  

Срок: м. септември 2020 г. 

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

участници в пътното движение. 

Отг: класните ръководители   

  

Срок: м. септември 2020 г. 

9. Учителите, имащи последен час, ежедневно да провеждат „ 5 – минутка” (краткотрайно 

занимание, напомнящо на учениците задълженията им за безопасно поведение на улицата).  

                                                                                   Отг: учителите 

  

Срок: постоянен 

10. След завършване на учебните занимания учителите на I – IV клас лично да извеждат 

учениците, да ги предават на родителите или да изчакват напускането им на училищния 

двор. 

Отг: учителите, преподаващи в последния 

час     

Срок: постоянен 

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

безопасния маршрут от дома до училище и обратно за учениците I – IV клас. 

 

Отг: класните ръководители на I – IV клас 

  

Срок: м. септември 2020 г. 

12. За учениците I – IV клас класните ръководители да изискат от родителите декларации, в 

които да е отразено кой ще води и прибира детето от училище или то само ще се придвижва. 

Отг: класните ръководители на I – IV клас 
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Срок: м. септември 2020 г. 

13. Да се осигурят необходимите учебни помагала за учениците по БДП. 

 

Отг: Училищното ръководство 

 

Срок: м. септември 2020 г. 

14. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите, 

преподаващи БДП. 

Отг: Училищното ръководство 

  

Срок: м. септември 2020 г. 

15. Подпомагане и осигуряване на методическа помощ на желаещите учители, които 

преподават БДП. 

Отг: Комисията по БДП 

 

Срок: постоянен 

 

 

16. Да се изработят нагледни материали за обучението в часовете. 

 

Отг: Комисията по БДП 

  

Срок: през учебната годината 

17. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за 

обезопасяване на района на училището. 

 

Отг: Комисията по БДП 

 

Срок: м. септември 2020 год. 

18. Да се проведат срещи с Обществения съвет за обсъждане проблемите на БДП и 

набелязване на конкретни мерки. 

Отг: Комисията и Училищното ръководство

         

Срок: през учебната година 

19. Да се ангажират родители и Ученическия съвет за оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП. 

           Отг: класните ръководители 

                

           Срок: през учебната година 

20. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени 

учелища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне 

правилата за безопасност на движението. Същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

 

           Отг: Ръководител група 
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           Срок: постоянен 

21. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и учители, 

задължително се информира Началника на РУО в срок от един час от узнаването за 

произшествието. 

          Отг: Училищното ръководство 

          Срок: постоянен 

22. След изясняване на фактите и обстоятелствата около произшествието, в срок до 24 часа, 

Директорът по т. 22 да изпрати до Началника на РУО писмен доклад за състоянието на 

пострадалите и предприетите действия за уведомяване на близките и институциите, които 

имат отношение към случилото се. 

                                                                                 Отг: Училищното ръководство    

                                                                                 Срок: постоянен 

23. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт 

в едноседмичен срок да се организира и проведе Педагогически съвет и общоучилищна 

родителска среща. 

         Отг: Комисия по БДП и Училищното 

ръководство                

         Срок: постоянен 

24. Да се изготви и изпрати информация до Началника на РУО за ученици, пострадали при 

ПТП през  лятото. 

           Отг: Училищното ръководство 

    

           Срок: постоянен 

25. Да инициираме състезание по приложно колоездене с участието на училища от район 

Люлин, по случай Световния ден на възпоменание за жертвите от ПТП. 

           

          Отг: Комисията по БДП 

 

          Срок: през учебната година 

26. Участие на ученици във викторини по БДП на училищно и общинско ниво. 

 

           Отг: учителите, преподаващи БДП  

   

           Срок: през учебната година 

 

27. Да се проведе състезание по майсторско управление на велосипед за IV и V класове през 

октомври 2020 г. и за III клас април 2021 г. 

Отг: Комисия по БДП 

 

           Срок: м. октомври 2020 г., април 2021 г. 

28. Кампания „Посланията на есенния лист”– засилване на вниманието и бдителността в 

есеннозимните условия. 

         Отг: учителите, преподаващи БДП  

   

         Срок: м. октомври и ноември 
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29. Да се отбележи 15 ноември Световния ден на възпоменание за жертвите от ПТП в Час на 

класа. 

        Отг. класните ръководители 

 

        Срок: м. ноември 2020 г. 

 

30. Да се проведе конкурс – рисунка за V – IX клас на тема „Животът има предимство на 

пътя!”. 

         Отг: учители по Изобразително изкуство 

        

        Срок: м. март 2021 г. 

31. Да се проведе конкурс за есе и стихотворение на тема „Животът има предимство на 

пътя!”.      

        Отг. учители  по БЕЛ  

 

        Срок: м. март 2021 г. 

32. Да се проведе викторина за I – VIII клас „ Ден на БД”. 

 

Отг: Класни ръководители 

  

Срок: м. април 2021 г. 

 

33. Организиране и провеждане на състезание по управление на велосипед, посветено на 19 

април „Международен ден на велосипеда”. 

Отг: Комисия по БДП 

 

Срок: м. aприл 2021 г. 

 

34. Подготовка и участие на ученици V–X клас в Националната олимпиада по БДП. 

 

Отг: учителите, преподаващи БДП  

 

Срок: м. май 2021 г. 

 

34. Да се провеждат периодични инструктажи по БДП с всички ученици. 

 

Отг: класните ръководители        

  

Срок: периодично през годината  

                                                                                                    

35. Координиране на съвместната работа по безопасност на движението по пътищата с 

общинската комисия по БДП, МВР и други институции. 

 

                                                           Отг: Училищното ръководство 

 

                                                           Срок: Постоянен 
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