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Годишен план на Училищната комисия по Безопасност на движението
по пътищата

Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата е важен елемент в
системата за възпитанието и обучението по безопасност на движението в училище. Тя
има за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на
учебно-възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно училище.
Компетентността и правилното формиране на нейния състав имат решаващо значение
за нейното ефективно функциониране и постигане на положителни
резултати.Училищната комисия по БДП /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 пътна
безопасност на децата и учениците.С УКБДП се съгласуват: планът за квалификация на
учителите по БДП, програмата за поддържане и обогатяване на материално-техническа
база по БДП, подготвените анализи за причините, предизвикали пътнотранспортни
произшествия с ученици от училището, ако има такива.

Състав на комисията:

Елица Чуканска - старши учител, прогимназиален етап
Георги Илиев - старши учител, прогимназиален етап
Звезделина Гърбакова - учител в група за целодневна организация на учебния ден

І. Нормативно основание за регламентиране на дейностите:

Нормативна база за работа на УКБДП са няколко базови документи :
● СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО

ПЪТИЩАТА (2021 – 2030), утвърдена със заповед З А П О В Е Д № РД
09-528/ 02.03.2021 г.

● ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, утвърден със З А П О В Е Д № РД 09-660/
15.03.2021 г.

● Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от
11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. Издадена
от министъра на образованието и науката.)

● Заповед № РД 09-2684/20.09.2018 г.за утвърждаване на програми за обучение по
безопасност на движението по пътищата за І-VІІ клас / Приложения № 5, 6, 7, 8,
9,10 ,11 /

● Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и
обучение по безопасност на движение по пътищата в системата на
предучилищното и училищното възпитание, утвърдена със Заповед №
РД09-1289/31.08.2016 г.

● Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за подобряване БДП за периода 2011 -2020 г. /Решение на
Министерския съвет   №  946/22.12.2011г./

● 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.

● Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия
по проблемите на БДП

● Заповед  № РД09-773/19.09.2003 г.  на министъра но образованието и науката
● Заповед  № РД09-619/31.10.2000 г. на министъра но образованието и науката
● Закон за движението по пътищата

ІІ. Организация и провеждане на обучението по БДП

1. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от министъра на
образованието и науката програми за обучението по безопасност на движението
по пътищата – Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г.

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 ниво 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.

ІІІ. Цели:

● Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП.
● Превенция на рисковете за здравето и живота на учениците при

взаимодействието им с пътната система като участници в движението по
пътищата.

● Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка
на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП.

● Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.

ІV. Задачи

1. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности на пътя и начините за тяхното предотвратяване.

2. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определя собственото поведение
в екстремни ситуации.

3. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на
родители и учители.

5. Заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на
обучението по БДП. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на
учебните занятия в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни
презентации, видео уроци, сигнални жилетки и др/.



6. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за
подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по
БДП (създаване библиотечен фонд, интерактивна площадка и др.).

7. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и
отправяне на предложения до кметството на район Южен (комисиите по
организация и безопасност на движението) за подобряване организацията на
движението в района на училището и обезопасяването му.

8. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии
за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на
иновационните образователни технологии и методи,обогатяване на учебното
съдържание.

9. Своевременното проследяване на необходимата информация за работа по
проекти Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, Модул Е и съблюдаване на поставените срокове за успешно
финализиране.

V.  Направления:

● Безопасността на движението по пътищата-споделена отговорност.
● Определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания

за обучение по БДП в училище
● Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по

общообразователните учебни предмети, едновременно с преподаването им
като отделен предмет

● Училищно обучение по Безопасност на движението по пътищата:
урок,”Петминутка”, срочен тест.

● Подобряване на учебната материално- техническа база ; дидактическо
осигуряване на възпитанието и обучението на учениците за осъществяване
на резултатно обучение с цел опазване живота и здравето им като
участници в пътното движение. Използване на учебни материали и
подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така
и към духа на времето.

● Обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда
предишното с цел приемственост и ефективен напредък.

● Обезпечаване на училището с годишни образователни планове за
безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините,
ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен
образователен стандарт за приобщаващо образование.

● Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на
правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията.

● Практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната
стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в
защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която
имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ
за учениците в прогимназиален етап.



● Осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността
от обучението по БДП.

● Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени
към ученици. Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

● Провеждане на кампания "Посланията на есенния лист"- кампания, в
която учениците връчват своите послания за спазване на правилата за
движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на
МПС.

● Организиране на състезания, изложби, беседи, ролеви игри с цел
провокиране на интерес у учениците към отговорностите им като
участници в движението.

● Практическо обучение по Безопасност на движението по пътищата
/мобилна площадка по БДП, естествена пътна среда и др. / с акцент:
изграждане на умения и компетенции на пътя.

VІ. Управленски и информационни дейности

В началото на учебната година:

1. В списък – образец 1 приоритетно се вписват учители с професионална
квалификация по БДП.

2. Изисква се от класните ръководители и учителите по БДП своевременно да
представят свои годишни планове за работата си по БДП, които се утвърждават
от директора на училището.

3. Разработва се програма за създаване и поддържане на материално-техническата
база в училището.

4. Разработва се план за квалификацията на учителите по БДП.

През учебната година:

1. Контролира се учебният процес по БДП.
2. Планира се и се организира изпълнението на програмата за създаване и

поддържане на  учебната  материално-техническа база по БДП.
3. Планират се и се организират квалификационни курсове за учителите по БДП.
4. Постоянно се работи с учениците и родителите им за осигуряване на учебния

процес с учебни тетрадки и помагала по БДП.
5. Задължително се информира министъра на образованието и науката и РУО при

настъпило пътно транспортно произшествие с дете или ученик, в срок от 24
часа – при смъртен случай, и в срок до три дни – при нараняване.

6. Да се провежда от учителите с учениците от І до VІІ клас ежедневно в края на
последния час „петминутка” – краткотрайно занимание, напомняне за
безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно
поведение на улицата при връщане в дома.След завършване на учебните занятия
учителите да извеждат учениците до изхода на училището.

7. На първата проведена за училището родителска среща, да се коментира
поведението на учениците като участници в пътното движение.



8. Да се интегрира обучението по Безопасност на движението по пътищата с
другите учебни предмети.

9. Да се следи за изправността на предпазната ограда на изходите на училището с
цел предпазване на учениците от внезапно пресичане.

10. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи,
наблюдения и др./ да се провежда инструктаж и да се припомнят правилата по
БД срещу подпис. Да се попълва  маршрутен лист от ръководителя на групата.

11. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия
по Безопасност на движението.

В края на учебната година:

1. Подготвя се информация до РУО за състоянието на обучението по БДП в
училището.

2. Планира се, съвместно с училищната комисия по БДП, разпределението на
часовете по БДП за следващата учебна година за учители с професионална
квалификация по БДП и по класове.

3. Обсъждат се с училищната комисия по БДП мерки за повишаване
ефективността на учебния процес по БДП, подобряване на учебната
материално-техническа база и обезопасяване района на училището.

VІІ. Календарен  план за мероприятия и дейности:

Септември 2022 г.:

1. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет.

Отг: Директор

2. УКБДП информира на педагогически съвет педагогическите специалисти за
организацията на обучението по БДП през учебната година.

Отг: Елица Чуканска

3. Извършване оглед на маркировка, пътни знаци, метални заграждения и
пешеходни пътеки в района на училището и предприемане мерки за
подобряването им /ако е необходимо/.

Отг: Елица Чуканска, Георги Илиев

4. Осигуряване на контрол по режима на паркиране в района на училището с цел
създаване на пътни условия, които да пазят и възпитават децата.

Отг.: Охранителите в училището

5. Провеждане на начален инструктаж за безопасно движение по пътищата на
учениците от първи до седми клас.

Отг.: Класни ръководители



6. Провеждане на родителска среща с точка от дневния ред: „Безопасно участие в
пътното движение”.

Отг. : Класни ръководители

7. Отбелязване на Европейската седмица на мобилността 16-22 септември.
В началота на часовете по човекът и природата, биология и здравно
образование и химия и опазване на околната среда за учениците от V до VІІ
клас и часовете за Час на класа за учениците от І до ІV клас в седмицата 16-22
септември съответните преподаватели провеждат кратка беседа, използвайки
електронни ресурси, представящи идеята и темата на кампанията Европейска
седмица на мобилността 2022. Темата на ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА
МОБИЛНОСТТА за 2022 г. е „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да
отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка
помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да
осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат
свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в
транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на
Европейския зелен пакт на Европейската комисия. В Стратегията за устойчива и
интелигентна мобилност също така се призовава за по-добри връзки между
взимащите решения, доставчиците на услуги, специалистите по
градоустройствено планиране и хората. След поставянето на силен акцент върху
здравните аспекти на градската мобилност през 2021 г., тазгодишната тема
„По-добри връзки“ отразява целта на ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА
МОБИЛНОСТТА за обединение на хората.
В основата на кампанията е заложен принципът за популяризиране на
множеството ползи за околната среда от използването на различни начини за
придвижване, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото
замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и
здравословните проблеми.

Източник: BG_2022_EMW_Thematic_Guidelines.pdf (mobilityweek.eu)
Отг.: Елица Чуканска, Вера Шопова

8. На официалната страница на ROADPOL / Европейската мрежа на службите на
пътна полиция/ на адрес Дом (roadpolsafetydays.eu) и на интернет страницата на
пътна полиция Пътна полиция МВР (mvr.bg) може да бъде намерена
допълнителна информация за настоящата кампания и за активността на
българските участници през изминалите години, както и атрактивни материали.
https://youtu.be/s8uq7r9J5YI?t=133 Пешеходци (mvr.bg) Клипове и гифчета
(mvr.bg)

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2022/Thematic_Guidelines/BG_2022_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://www.roadpolsafetydays.eu/
https://www.mvr.bg/opp
https://youtu.be/s8uq7r9J5YI?t=133
https://www.mvr.bg/opp/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B8
https://www.mvr.bg/opp/ROADPOL-Safety-Days/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-roadpol-safety-days/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D1%84%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.mvr.bg/opp/ROADPOL-Safety-Days/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-roadpol-safety-days/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D1%84%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0


9. Да се осигурят необходимите учебни тетрадки и тестове по БДП за провеждане
на обучението по БДП /до провеждането на първия от планираните часове по
БДП по утвърдения график /.

Отг.: Класни ръководители

10. Запознаване с безопасните маршрути за движение на учениците от I  клас.
Отг.: Класни ръководители на І клас

Октомври 2022 г.:

1. На планираните за месец октомври сбирки на екипите за ключови
компетентности да се посочат възможностите за интегративни връзки между
теми по БДП и съдържанието на различните учебни предмети.

Отг.: Председатели на  Екипи за
ключови компетентности,

Елица Чуканска,
Георги Илиев,

Звезделина Гърбакова

2. Учениците от начален етап изготвят кът/ табло в класната стая на тема :
„Спазвам правилата на пътя”.

Отг. : Звезделина
Гърбакова

Ноември 2022 г. :

1. Във връзка със Световният ден за възпоменание на жертвите при
пътнотранспортни произшествия /всяка трета неделя от месец ноември , като за
2022 година денят е 20 ноември / , да се проведе следното:

● Беседа на 14.11.2022 г. в Часа на класа на тема: „Пътно-транспортните
произшествия в Пловдивска област”.

Отг.: Класни ръководители

● Организиране на изложба от ученически рисунки на тема: „Пътят към
училище”.

Отг.: Звезделина Гърбакова

Декември 2022 г.:



1. Разработване, разпространение и популяризиране чрез училищния сайт и
фейсбук страницата на училището ни на тематични информационни материали,
свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на учениците
като пешеходци, пътници, велосипедисти, скейтбордисти, ролеристи.

Отг. : Илия Добрев,
Звезделина Гърбакова,

Елица Чуканска

Януари 2023 г.:

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка на обучението по
Безопасност на движението по пътищата на всички ученици от първи до седми
клас.

Отг.: Класни ръководители

Февруари 2023 г.:

1. Организиране и провеждане на „Седмица на безопасното движение по
пътищата“ в начален етап в групите за ЦОУД с викторини, кръстословици,
ролеви игри, нагледни материали и раздаване на брошури, изработени от
учениците.

Отг.: Звезделина Гърбакова,
Елица Чуканска,

2. Тестови контрол-наблюдения върху попълнените в края на първи срок тестови
карти.

Отг.: Класни ръководители,

3. Информация от Училищната комисия по Безопасност на движението по
пътищата за дейността и, включена в Отчетния доклад за учебно-възпитателната
работа  през първи учебен срок.

Отг.: Елица Чуканска

Март 2023.:

1. Провеждане на практическо обучение за формиране на умения и компетенции
на учениците на пътя.

● Провеждане на упражнителни часове на  мобилната учебна площадка.
● Провеждане на учебни часове в реалните условия на пътното движение-

наблюдение на кръстовище: знаци, автобусна спирка.

Отг.: Класни ръководители ,



учители в групи за ЦОУД

● Организиране и провеждане на викторина за учениците от начален етап
на тема „Това трябва да знае всяко дете”. Въпросите към викторината
се подготвят от ученици от VІІ клас в часа по БДП , планиран за месец
февруари /съгласно  графика за провеждане на часове по БДП/.

Отг.: Елица Чуканска,
Звезделина Гърбакова

2. Актуализация на програмата за поддържане на материалната база по
Безопасност на движението по пътищата в училището ни.

Отг. : Елица Чуканска,
Звезделина Гърбакова

Април 2023 г.:
1. Поставяне на подходящи табла и снимкови материали на къта за Безопасност на

движението по пътищата, които да напомнят приложимостта на знанията и
отбелязване на 19 април - Международен ден на велосипеда.

Отг. : Елица Чуканска,
Георги Илиев

Май 2023 г.:
1. Организиране на викторина с учениците от групите за ЦОУД в трети и четвърти

клас на тема „Ваканция, здравей! Да играем безопасно”.

Отг. : Звезделина Гърбакова

2. Провеждане срочен тестови контрол - ІІ-ри учебен срок.

Отг.: Класни ръководители

3. Работните тестови карти да се съхраняват от класните ръководители на
учениците. След приключването на учебната година се предават и съхраняват в
архива на училището.

Отг.: Класни ръководители,
Ана Кундурджийска

Юни 2023 г.:

1. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по
пътищата под мотото  :„ На пътя животът е с предимство”.



Отг. : Класни ръководители на V-VІІ клас

2. Преглед на материалното и дидактическото осигуряване на обучението по
Безопасност на движението по пътищата и планиране на ново такова.

Отг.: Елица Чуканска, Георги Илиев

3. Изготвяне годишна отчетна информация за работата на Училищната комисия по
Безопасност на движението по пътищата.

Отг.: Елица Чуканска

VIII. Квалификация за осигуряване на дейностите по БДП

1. Придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП /при
необходимост /. Повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти във връзка с обучението по БДП.

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.)

Отг.: Директор, Ангел Стоянов,
Елица Чуканска

Комисията е  назначена със Заповед на директора No РД-13-1476/23.08.2022 г.


