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УТВЪРЖДАВАМ:  
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ДИРЕКТОР 
 

 
 

П Л А Н 

за работа на  училищната комисията по Безопасност на движението по 
пътищата 

за учебната 2017/2018 година 

 
1. Училищната комисия по БДП е избрана на педагогически съвет и e в състав: 
Председател: Лиляна Кирилова Недева, старши учител по информатика и 

информационни технологии 
Удостоверение за професионална квалификация №3454/16.03.2004 

г., Технически университет, гр. София  
Членове: 1. Калинка Иванова Ташева, старши учител по математика 

Удостоверение за професионална квалификация №3452/16.03.2004 г., 
Технически университет, гр. София; 
2. Кольо Иванов Колев, старши учител по спортна подготовка  
 Удостоверение за професионална квалификация №3452/16.03.2004 г., 
Технически университет, гр. София. 
 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет Протокол 
№13/30.08.2017 г.  
 
3. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се 
осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 
 
4. Училищната комисия информира учителите за участие в семинари и 
обучителни програми по Безопасност на движението по пътищата.  
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I.ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
1. Занятията се провеждат  в часа на класа през учебната година -  първи 

срок 3 часа и втори срок 3 часа от учители определене със заповед на директора. 
2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на 

настоящия план се използва: специализирана литература, учебни тетрадки, 
учебно-методически помагала, наблюдение на реални ситуации, интернет и други. 
 
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е 
задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни 
изисквания. 

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за  V – 
VІІ клас. 

3. Учебните тетрадки по безопасност на движението са пожелателни за 
учениците. 

4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на 
учениците по безопасност на движението по пътищата с тестови карти. 

 
III. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците.  
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните. 
3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на 

опасните ситуации и правилата за движение по пътищата. 
4. Развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата като 

участници в съвременното пътно движение и при условия на намалена и 
ограничена видимост, нощем и при хлъзгав път. 

5. Възпитаване на транспортна култура и спазва правилата за етично 
поведение 

6. Да анализират  и обясняват характерни нарушения при различни 
ситуации от гледна точка на своето поведение и на другите участници в 
движението в населено и извън населено място. 

 
IV. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 
необходими за безопасно движение по пътищата. 

2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като 
участници в пътното движение. 

3. Развиване на поведенчески форми, които позволяват ефективна 
адаптация към реалната пътна ситуация, в която се движи ученика като 
пешеходец и велосипедист.  

4. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 
основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 
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5. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и 
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни 
ситуации. 

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. Да се ограничи достъпа на превозни средства в училищния двор.  
 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид 
и да се спазва Заповед №РД09619/31.10.2000 г. и Заповед №РД09- 
773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, която е в 
съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по 
пътищата и Система за организация и управление на дейностите,свързани с  
възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 
системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със 
Заповед №РД 09-1289/31.08.2016 г. 

Срок: м. септември 
Отг.: директор, зам.-директор 
 

2.На първата родителска среща съвместно с родителите да се определи 
най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за учениците от V до 
VІI клас. 

Срок: м. септември 
Отг.: класните ръководители 
 

3. Припомняне на безопасните маршрути за движение на всички 
учениците и поведението им в училищния автобус. 

Срок: м. септември 
Отг.: дежурен учител в автобуса 
 

4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа 
да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на 
училището. 

Срок: м. септември 
Отг.: класните ръководители 
 

5. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове. 
Срок: м. септември 
Отг.: зам.-директорът 
 

6. Да се заложат на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за 
изучаване на правилата по БДП по пътищата. 

Срок: м. септември 
Отг.: директорът, счетоводителят 

7. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и 
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да изготви предложение за обезопасяване района на училището. 
Срок: м. септември 
Отг.: директорът, комисията 

8. Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане 
проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки. 

Срок: м. септември 
Отг.: директорът 
 

9. Да се изготви и изпрати информация в РУО - Силистра за ученици, 
пострадали при ПТП през лятото. 

Срок: м. септември 
Отг.: директорът 
 

10. Да се подготви и изпрати информация в РУО - Силистра за работата в 
училището по БДП през учебната година. 

Срок: м. септември 
Отг.: зам.-директорът 
 

11. Да се включат учители в курс по методика на обучение по БДП. 
Срок: през учебната година 
Отг.: зам.-директорът, 

председателят на МО 
 

12. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни 
програми и глобални теми за всеки клас. 

Срок: постоянен 
Отг.: учители по БДП 
 

13. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и 
провеждане на планираните мероприятия 

Срок: постоянен 
Отг.: зам.-директорът 

14. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 
Срок: през годината 
Отг.: учителите  

 
15.  С учениците от V - VII клас учителите да провеждат ежедневно " 5-

минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 
безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на 
улицата и в превозно средство.  

Срок: постоянен 
Отг.: учителите 
 

16. След завършване на учебните занятия учителите по спорт лично да 
извеждат учениците и да ги изчакват да се разотидат. 

Срок: постоянен 
Отг. учителите по спорт 
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 17. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БДП 

и тестови карти за изпитване, в края на всеки срок. 
Срок: постоянен 
Отг.: директорът, счетоводителят 
 

 18. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за 
учителите. 

Срок: постоянен 
Отг.: зам.- директорът 
   

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

Срок: съгласно график 
Отг.: класните ръководители 
 

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

Срок: постоянен 
Отг.: учителите 
 

21. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и 
ученици или настъпила смърт, задължително да се информира Началника  на 
РУО - Силистра в срок от 24 часа. 

Срок: постоянен 
Отг.: директорът 
 

22. Да се информира Министъра на образованието, младежта и науката 
чрез РУО - Силистра в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици 
при наранявания. 

Срок: постоянен 
Отг.: директорът 
 

23. При настъпила 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. 

Срок: постоянен 
Отг.: директорът 
 

24. Да се проведе състезание по приложно колоездене – за Деня на спорта 
– 17 май 2018г. 

Срок: м. май 2018 г. 
Отг.: В.Петров и И.Желязков 

 


