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І. Цели:  

- опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училище и извън него; 
- формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни 
знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации на 

пътя и оказване на първа помощ 
 

II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

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

необходими за успешна адаптация към условията на движението по 
пътя. 

 
2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез 

запознаване с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване 
и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от 

уличното движение. 
 

3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите и 
намаляване безотговорността и неумението на учениците правилно да 

определят собственото си поведение при екстремни ситуации на пътя. 
 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на 
подрастващите от дома им до училище и обратно. 

 
 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО  

 
1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да 

се организира и провежда в съответствие с Указание за организиране 
на дейностите в училище и новите нормативни документи. 

 
отг. ПДУД и преподавателите по БДП       

срок: целогодишно  
 

2.Отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя, като част от 
Европейската седмица на мобилността. 

 
Срок: 19-23.09.2022 г. 

Отг. Училищна комисия по БДП 
 

 
3. Часовете по БДП да се провеждат от класния ръководител в часа на 

класа. Класният ръководител, ако не е правоспособен да преподава 
тези часове, те се водят от правоспособен преподавател определен от 

директора на училището и по утвърден график от него. 
  

 3.1. За провеждане на часовете по БДП да се изготви график 
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отг. ПДУД и преподавателите по БДП       

 срок: 21.09.2022 г.  
 

3.2. За пълноценно провеждане на часовете учениците от 5 – 7 клас 
да си осигурят учебни тетрадки по БДП с учебното съдържание за 

съответния клас. 
  

 3.3. Преподаватели и ученици да се запознаят с информационните 

бюлетини за детски пътен травматизъм.  
 

отг. ПДУД и преподавателите по БДП      
срок: целогодишно  

 
  3.4. При промяна на нормативна уредба на МОН и КАТ, да се 

актуализира организацията и провеждането на часовете по БДП. 
 

отг. ПДУД и преподавателите по БДП      
срок: целогодишно 

 
4. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни 

програми и глобални теми за всеки клас.  
 

отг. ПДУД и преподавателите по БДП      
срок: целогодишно  

 
5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в 

дневниците на паралелките.  
 

отг. ПДУД и преподавателите по БДП      
срок: целогодишно  

 
6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и 

провеждането на планираните мероприятия. 

 

отг. ПДУД и УКБДП                

срок: целогодишно  

 

7. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.  
 

отг. ПДУД, УКБДП и преподавателите      
срок: целогодишно  

 
8. В началото на учебната година класните ръководители в часа на 

класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в 
района на училището.  

 
отг. Кл. р-ли           

срок: 20.09.2022 г. 
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9. Класните ръководители да проведат беседа - разговор за 

поведението на учениците като участници в пътното движение.  
 

Отг. Кл. р-ли           
срок: октомври - 2022 г. 

 
10. С учениците от I - VII клас учителите да провеждат ежедневно 

"петминутка" краткотрайно занимание, напомнящо на учениците 

изискванията за безопасност на движението и задълженията им за 
безопасно поведение на улицата. Проведената „петминутка” се вписва 

в дневника на съответната паралелка от преподавателя, който има 
последен час в нея. 

 
отг. ПДУД и преподавателите       

срок: целогодишно  
  

11. След завършване на учебните занятия учителите лично да 
извеждат учениците от сградата на училището и да ги изчакват да се 

разотидат.  
 

отг. ПДУД и преподавателите       
срок: целогодишно  

 
12. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се 

определи най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за 
учениците от I и II клас.  

 
отг. Кл. р-ли на І и ІІ клас        

срок: 20.09.2022 г. 
 

13. Класните ръководители да раздадат на родителите за попълване 
декларации, в които да определят кой ще води и ще прибира детето от 

училище или то само ще се придвижва за учениците от I и II клас.  
 

отг. Кл. р-ли на І и ІІ клас        
срок: 16.09.2022 г. 

 
14. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците 

от III и IV клас.  
 

отг. Кл. р-ли на ІІІ и ІV клас       
срок: целогодишно 

 
15. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове.  

 
отг. ПДУД, УКБДП и преподавателите      

срок: 23.09.2022 г. 
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16. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за 
учителите.  

отг. ПДУД и УКБДП                
срок: 23.09.2022 г.  

 
17. Извършване преглед на състоянието на сигнализацията и 

маркировката на районите около училището от УКБДП. 
 

отг. УКБДП                         

срок: 14.09.2022 г. 
 

18. Да се организира дежурство в района на училището от родители, 
пенсионери и служители на КАТ. 

 
отг. ПДУД и УКБДП         

срок: 16.09.2022 г. 
 

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

 
отг. Кл.р-ли           

срок: целогодишно 
 

20. Периодична информираност на родителите по конкретни 
проблеми, свързани с безопасността на децата им чрез тематични 

родителски срещи, а на учениците – в часовете по БДП. 
 

отг. Кл.р-ли           
срок: целогодишно 

 
21. Повишена информираност на учениците за опасностите, които 

крие автомобилното движение за детето-водач чрез използване на 
нагледни материали (филми, информационни табла и др.) 

 
отг. Кл.р-ли           

срок: целогодишно 
 

22. Изготвяне списък на ученици с опасно поведение, като участници 
в движението, за групова и индивидуално  възпитателна работа. 

 
Отг. Кл. р-ли, УКБДП         

срок: целогодишно 
 

23. Да се проведе седмица по БДП, включваща викторини, беседи, 
отбелязване на Световния ден за почитане паметта на жертвите при 

ПТП  и др. 
 

отг. ПДУД, УКБДП, преподаватели             
срок: ноември.2022 г.  
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24. Извършване на срочна тестова проверка в начален и 
прогимназиален етап. 

 
отг. Кл. р-ли                  

срок: януари. 2023 г. 
 

25. Да се изготвят писмени доклади за резултатите от обучението на  
по БДП по паралелки. 

 

отг. Кл. р-ли                    
срок: януари. 2023 г. 

 
26. Обобщаване на резултатите от тестовите проверки и изводи за 

основните насоки в работата по БДП. 
 

Отг. Председател на УКБДП                
срок: януари.2023 г. 

 
27. 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 маршрутен лист от ръководителя на групата. 

 
отг. Кл. р-ли/учители        

срок: целогодишно  
 

28. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца 
и ученици и настъпила смърт, задължително да се информира 

Началника на РУО в срок от 24 часа- писмено/по телефона –веднага.  
 

отг. Ръководство          
срок: целогодишно  

 
29. Да се информира Министъра на образованието и науката 

съответния РУО на МОН в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца 
и ученици при наранявания.  

 
отг. Ръководство         

срок: целогодишно 
 

30. 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. Ръководство, УКБДП и  кл. р-ли        
срок: целогодишно 
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31. Да се проведе Глобална седмица по БДП на тема „Да запазим 
децата на пътя”, включваща викторини, беседи, състезание по 

майсторско управление на велосипед и др. 
 

отг. ПДУД, УКБДП, преподаватели            
срок: април-май.2023 г. 

 
32. Извършване на срочна тестова проверка в начален и 

прогимназиален етап. 

 
отг. Кл. р-ли               

срок: май-юни 2023 г. 
 

33. Да се изготвят писмени доклади за резултатите от обучението по 
БДП по паралелки. 

 
отг. Кл. р-ли                       

срок: май 2023 г. 
 

34. Обобщаване на резултатите от тестовите проверки и изводи за 
основните насоки в работата по БДП през учебната 2022/2023 година 

 
Отг. Председател на УКБДП                      

срок: май 2023 г. 
 

35. Да се подготви и изпрати информация в РУО на МОН за 
резултатите от обучението по БДП в училището през учебната година.  

 
отг. Ръководство, УКБДП         

срок: 30.06.2023 г.  
 

36. Да се изготви и изпрати информация в РУО на МОН за ученици, 
пострадали при ПТП през лятото.  

 
отг. Ръководство              

срок: септември 2022 г.  
 

37. Да се провеждат инструктажи по БДП с всички ученици.  
 

отг. Кл. р-ли        
срок:периодично през годината  

 
38. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БДП.  

 
отг. Ръководство, УКБДП, преподаватели        

срок: при необходимост 
  

39. Да се включат учители в курсове за членове на училищни комисии 
по БДП.  
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отг. Ръководство, УКБДП, преподаватели                
срок: целогодишно  

 
 

 
 

 
 

IV. Учителите, преподаващи БДП, индивидуално да се 

запознаят с нормативно-научната литература по теми и 
изготвяне на график за часовете по БДП по глобални теми  

 
1.1  за първи клас с глобална тема „Отивам сам на училище“–  9  

учебни часа 
Отг. Кл. р-ли І клас       

 
1.2 за втори клас с глобална тема „Отивам на училището с 

обществен транспорт“ – 6  учебни часа 
Отг. Кл. р-ли ІІ клас        

 
1.3 за трети клас с глобална тема „На пътя е опасно“ -  6  учебни 

часа 
Отг. Кл. р-ли ІІІ клас        

 
1.4  за четвърти клас с глобална тема „Безопасно преминаване на 

пешеходци  през кръстовища“ – 6 учебни часа                                              
Отг. Кл. р-ли на ІV клас       

 
1.5  за пети клас с глобална тема „Моят велосипед“ – 5 учебни часа 

Отг. Кл. р-ли V клас        
 

1.6  за шести клас „Етични взаимоотношения между участниците в 
движението“ – 5 учебни часа 

Отг. Кл. р-ли VІ клас        
 

1.7  за седми клас „Движение при особено трудни условия“ – 5  
учебни час 

Отг. Кл. р-ли  VІІ клас      
 

 

 


