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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

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

държавните образователни стандарти. 

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за 

І - X клас  утвърдени със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката.   

3. 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 

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

и програми за обучение по БДП. 

  

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

  
1. Организацията по БДП се осъществява от директора на ОУ „Георги 

Бенковски“ със съдействието на комисията по БДП и участието на длъжностни лица от 

местните организации на МВР. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители и учителите по БДП 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, учебни тетрадки, учебно методически 

помагала и други 

  

ІІІ. ЦЕЛИ 

  
1. Опазване живота и здравето на учениците, 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 оказване на помощ в случай на нужда 
 

ІV. 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. 

 



  

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

  

1. Изграждане на училищна комисия по безопасност на движението по 

пътищата при  ОУ „Георги Бенковски” 

Срок: 14.09.2020 г. 

Отг.: директорът 

 

2. Осигуряване на учителите по безопасност на движението по пътищата на 

съответните програми за провеждане на часовете по БДП. 

Срок: 16.09.2020 г. 

Отг.: Комисията по БДП 

 

3. Сбирка на учителите по безопасност на движението по пътищата в ОУ “Георги 

Бенковски”. Указания за работата по БДП. 

Срок: м. Септември 

Отг.: Стефан Димитров 

 

4. Включване на членовете на училишната комисия в семинари и други форми на 

обучение. 

Срок: Постоянен 

Отг.: директорът 

 

5. Координиране на съвместната работа по безопасност на движението по 

пътищата с общинската комисия по БДП  и МВР. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директорът 

 

           6. Подобряване на материално-техническата база по безопасност на движението 

по пътищата     – помагала, табла, схеми и други съобразени с новите учебни програми. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директорът и 

учителите по БДП 

  

  

10.Участие на Ученическия училищен съвет към дейностите по безопасност на 

движението по пътищата (да се създадат Ученически патрули за дежурства при 

празници и други поводи на пешеходната пътека пред училище). 

Срок: м. ноември 

Отг.: Директорът и 

председателят на УУС 

11.Да се изисква съдействие от страна на КАТ за осъществяване на дежурства в 

района на училището по време на празници и други мероприятия на училището. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директорът 

  

12.Задължително да се отразяват в дневника на класа темите по безопасност на 

движението по пътищата, съгласно съответните програми. 

Срок: Постоянен 



Отг.: Учителите. по БДП 

и Кл. р-ли 

13.Безопасността на движението по пътищата да присъства винаги като точка от 

дневния ред на всяка родителска среща. За учениците от І и ІІ клас да се изработи 

заедно с родителите -Най-безопасния път до училище. 

Срок: Постоянен 

Отг.:  Кл. р-ли 

  

14.Ежедневно, в последния учебен час, провеждане на петминутка за класовете от 

І до VІІ в която да се напомня за безопастното поведение на учениците по пътищата. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Учителите 

  

15.Часовете за изучаване на безопастност на движението по пътищата се залагат 

задължително на отделен ред в Списък Образец №1. 

Срок: Нач. на уч. год. 

Отг.: Директорът 

16.Изготвяне на график за занятията по БДП. 
Срок: септември 

Отг.: Комисията по БДП 

17.Под мотото „Да опазим децата по пътищата” организиране и провеждане на 

състезателни игри и изложба посветени на 18 ноември,” Световен ден на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия’. 

Срок: 18.11.2020 г. 

Отг.: Комисията по БДП 

и учителите 

  

18.Организиране и провеждане на състезание по управление на велосипед, 

посветено на 19 април „Международен ден на велосипеда” 

Срок: м.aприл 

Отг.: Учителите по БДП 

  

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

Срок: м.март 

Отг.: Учителите по БДП 

  

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

походи, зелени училища, наблюдения и други) се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и същите се инструктират срещу 

подпис. Попълва се Уведомително писмо от ръководителя на групата. 

Срок: постоянен 

Отг.Учителите 

  

21.Подържане и обновяване материалите в сайта на училищната комисия по 

БДП с адрес 

http://ou-manolovo.idwebbg.com/ 

Срок: Постоянен 

Отг. Комисията по БДП 

  
 

http://ou-manolovo.idwebbg.com/

