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СУРИЧЕ ,,Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГРАД ПЕРНИК 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

             ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                           / АНТОНИО СТОЯНОВ/ 

ПЛАН  

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

УКБДП е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав: 

 

Председател: Людмила Стефанова Демерова- ЗДУД 

Членове: 

1. Полина Кирилова Георгиева- Ст. учител по ФВС 

2. Аделина Методиева Маркова- Ст. учител по ФВС 

 

 

 

 

Планът на комисията е приет на заседание на Педагогически съвет –  

Протокол №  14  / 11 .09.2020г. 

 

                                                

Актуализиран : месец март 2021 г 
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 Настоящият план е изработен в изпълнение на Националната стратегия за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2021-2030 година, 

Секторна стратегия, разработена от МОН,/заповед №РД09-528/02.03.21/ и утвърден план за 

действие 2021 г за БДП на МОН /Заповед РД09-660 /15.03.21 г. 

 

 

1. Организацията се звършва се от Директора на СУРИЧЕ ,,Д-р Петър Берон” град Перник със 

съдействието  на УКБДП и участието на длъжностни лица от МВР, Противопожарна охрана, Бърза 

медицинска помощ и др. 

        2.Занятията се провеждат от квалифицирани педагогически специалисти / класния ръководител 

или педагогически специалисти, на които е възложено преподаването на БДП. 

            Учебното съдържание по БДП се комбинира с учебното съдържание, с темите и 

дейностите от другите тематични области, заложени в тематичното разпределението на 

час на класа. 

  3. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се 

използват: специализирана литература, тематични предавания по средствата за масова 

информация, инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала и други. 

 

         4. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОИ по одобрени от 

МОН програми за I-XII  клас, както следва 

 

БДП I 

клас 

 

II 

клас 

 

III 

клас 

 

IV 

клас 

 

V 

клас 

VI 

клас 

 

VII 

клас 

 

VIII  

клас 

 

 

IX 

клас 

 

X 

клас 

 

XI  

клас 

 

 

XII 
 
клас 

Брой 

часове 

11 8 8 8 6 

 

7 7 6 6 4 4 3 

 

5.График за  провеждане на занятията по БДП/ неделима част от настоящия план/ се представя от 

преподавателите, водещи заниманията след изготвяне на годишните планове за ЧК. 
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ІІ. ЦЕЛИ 

1. Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) се 

разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността на 

ученика. Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по безопасността на 

движението по пътищата е формирането на определен начин на мислене и изграждането 

на транспортна култура на отделната личност, които да гарантират не само личната 

безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.  

2. Формиране у учениците на : 

-отговорност за поведението си  

- оценка на влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора 

- да опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя и  улесняване  тяхното 

придвижване 

- придобиване на основни умения и знания за разпознаване и оценка на опасните ситуации. 

- опазване  имуществото на юридическите и физическите лица. 

 3. Възпитание и обучение на учениците от СУРИЧЕ ,,Д-р Петър Берон”   по безопасност 

на движение по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в 

поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.  

4. Изграждане на трайни навици за безопасност на пътя и оказване на помощ в случай на нужда 

5. Иницииране на съпричастие на родителите и обществения съвет чрез търсене на нови форми за 

работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участие 

на учениците. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано  поведение   при ПТП, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения 

за оказване на първа помощ. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основнитеопасности на пътя 

и начините за тяхното предотвратяване. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определя собственото поведение векстремни ситуации. 

4. Осигуряване на 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 иучители. 

6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 

часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации, макети на пътни знаци, 
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сигнални жилетки и др/. 

7. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване на 

материалната и учебна база за възпитание и обучение по БДП 

8. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на 

предложения до кметството (комисиите по организация и безопасност на движението) за 

подобряване организацията на движението в района на училището и обезопасяването му. 

 9. 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 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Дейности с постоянен срок: 

1.Изготвяне на годишна план –програма по БДП и финансово планиране на мерките по БДП в рамките на 

бюджета                                                                                                                                              Отг.:УКБДП 

2.Подаване на информация, в началото на учебната година, на първата родителска среща, относно 

безопасност на движение по пътищата, с акцент рисково поведение на възрастните, лична безопасност и 

опазване живота и здравето на децата и останалите участници в движението. 

                                                                                                                                  Отг.:УКБДП,класните ръководители 

                                                                                                                                  Срок: м. Септември  

3.Извършване на оглед в  началото на учебната година от  комисията по БДП и изготвяне предложение за 

обезопасяване на района на училището .  

                                                                               Отг.: председател на УКБДП Срок: м. Септември  

4.Създаване и периодично актуализиране на електронната страница на училището рубрика по БДП, 

включваща информация, анализи, мерки и мероприятия за дейностите на училището по БДП  

                                                                                                    Отг. УКБДП 

5. Снабдяване на учениците с необходимите за обучението по БДП учебни помагала одобрени от МОН. 

                                                                                                                Отг. класните ръководители 

                                                                                                  Срок: в началото на учебната година  

  6.Оформяне на тематичен кът с информационни материали за безопасността на движението по                     

пътищата и защита на пострадалите при катастрофи и периодично обновяване на материалите.  

                                                                                                                                                                 Отговорник: УКБДП  

7. Осигуряване  и използване при обучението дидактически материали и учебно-методическа литература 

за учителя, преподаващ БДП, които са одобрени от МОН. 
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                                                                                                                   Отг. председател на УКБДП  

8. Отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. 

                                                                                        Отг. УКБДП, класните ръководители Срок: ноември   

9.  В часа на класа да се организират беседи с външни лектори във връзка с безопасността на движение 

по пътищата и оказване на медицинска помощ и взаимопомощ при ПТП 

                                                                                                   Отг.: класните ръководители, УКБДП  

10. Организиране на срещи на учениците с представители на дирекция „Пътна полиция” по теми, 

свързани с безопасността на движението по утвърден от РУО график. 

                                                                                                                                                 Отг.: УКБДП  

11. Участие в инициативи, включени в Националния календар за извънучилищни дейности, утвърждаван 

ежегодно от министъра на образованието и науката. 

                                                                                         Отг.: УКБДП Срок: съгласно календара на МОН 

12.   Организиране на самостоятелни и участие в местни инициативи и кампании, свързани с БДП – на 

равнище училище, община, област, РУО. 

                                                                                                                                                     Отг.: УКБДП  

13. При посещение на институции и участие в публични прояви извън сградата на училището да се 

провежда предвидения инструктаж на учениците по транспортна безопасност.  

                                                                                                                  Отг.: Председател на УКБДП  

        14.Провеждане на начален и периодичен инструктаж учениците за безопасно движение по пътищата.  

                                                                                                                                                  Отг.: класните ръководители  

         15. Да се информират задължително Министъра на образованието и науката и РУО при ПТП с 

дете или ученик в срок от 24 часа при смъртен случай и в срок до 3 дни – при нараняване. 

           Отг.: Директор  

           16.Организиране в едноседмичен срок заседания на Педагогическия съвет и общоучилищна 

родителска среща при настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт. 

           Отг.: Директор 

            17.  Изготвяне на доклад  пред  Педагогически съвет за изпълнението на плана за изминалата учебната 

година и изготвен доклад-анализ за резултатите от обучението.  

                                                                                                       Отг.: Председател на УКБДП Срок: годишнен ПС 

      18.  Ежедневно извеждане на учениците от начален етап пред училището от учителя, който 

води последен час в паралелката. 

Отг.: Учителите 
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                  19.Провеждане на 5-минутката в І – VІІІ клас в края на последния час, напомняне за 

безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при 

връщане в дома. 

           Отг.: Учителите 

                   18.Контрол на провеждане на 5-минутката в І – VІІІ клас. 

           Отг.: ЗДУД 

          20.  При провеждане на организиран превоз по повод учебна и/или извънучебна дейност преди 

всяко пътуване да се изисква и проследява наличието на Уведомление за бъдещ превоз на ученици 

съгласно чл.68 и чл.68а на Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници на 

територията на Р. България.  

Отг.: Учителите и превозвачът 

Анета Ангелова- домакин и орг. 

дейности 

         21.При провеждане на организиран превоз по повод учебна и/или извънучебна дейност да се 

изисква списък на оборудването на автобусите, който включа всички пасивни и активни мерки за 

безопасност на превозното средство (включително предпазни колани на всички седалки с 

възможност за адаптирането им спрямо възрастта на превозваните ученици, видеорегистратори, 

въздушни възглавници). 

Отг. Туристическата агенция и превозвачът 

        22.При провеждане на организиран превоз по повод учебна и/или извънучебна дейност да се 

изисква документ за годността на водача да шофира, включително наличие на правоспособност и 

квалификация. 

Отг. Туристическата агенция и превозвачът  

 23 При провеждане на организиран превоз по повод учебна и/или извънучебна дейност да се 

изискват всички необходими документи, свързани с легитимното и изрядно  осъществяване на 

пътуването, включително списък, съдържащ контактни лица и телефонни номера за всеки ученик, 

участващ в пътуването. 

Отг. Касиер-домакин и учителите 

 24. Включване  в дейности във връзка с национални инициативи, свързани с БДП: Национална 

кампания „ Да пазим децата на пътя” Европейски ден без загинали на пътя, Световен ден на 

възпоминание за жертвите от ПТП през м ноември, Пътят на първокласника, Викторини „ Да 

запазим децата на пътя” 

       25. Оказване на методическа подкрепа на учителите , преподаващи БДП 

Отг.: УКБДП 

        26.Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП по обмен на информация, 

анализиране на ПТП с участието на деца 
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Отг.: УКБДП 

                                                                                                                                                        На 6 месеца 

           27.Мониторинг по изпълнение на плана и мерките по БДП 

             Отг.: УКБДП 

                                                                                                                                                   Два пъти годишно 

          28.Изпълнение на методически указания от ДАБДП, МОН и РУО 

             Отг.: УКБДП 

                 постоянен 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ПО БДП ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. На първата родителска среща в рамките на не по-малко от 10 минути организиране на 

информираност по безопасност на движението по пътя, свързана с рисковото поведение на 

възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници 

в движението. 

          Отг.: Кл. ръководители 

2. Избор на УКБДП и приемането ѝ на Педагогически съвет.      

          Отг.: ЗДУД 

3. Приемане на плана на УКБДП от Педагогически съвет и утвърждаване от Директора   

         Отг.: ЗДУД 

4. Извършване на проверка, установяваща здравината на всички съоръжения в училището и извън 

него и планиране на необходимите дейности при необходимост. 

Отг.: УКБДП 

5. Преглед на организацията на движението, състоянието на сигнализацията и маркировката на 

кръстовището до училището. Информация до Община Перник и КАТ 

          Отг.: УКБДП 

6. Осъществяване на постоянен контрол и регулиране на движението от служители на КАТ в района 

на училището в първите дни на новата учебна година. 

Отг.: ЗДУД 
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7. Участие в кампания „ Пътят на първокласника“ .Попълване на Маршрутна карта за безопасния път 

на всяко дете от училището до дома и обратно, който ще се съхранява от класните ръководители. 

Отг.: Кл. ръководители 

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. ръководители 

9. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на обучението по БДП през 

учебната година. 

          Отг.: УКБДП 

10.  Планът на УКБДП да бъде  качен в сайта на училището      

                                                                                         Отг.: ЗДУД 

11 Изготвяне на графици за провеждане на часовете по БДП от 1-12 клас 

                                                                                                                                             Отг.: УКБДП 

12.Провеждане на начален инструктаж. 

          Отг.: Кл. ръководители  

13. Утвърждаване на плановете и графиците по БДП 

                                                                                                                                             Отг.: Директор 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Всички учители, които не са класни ръководители, да поставят в дневниците копие от годишно 

планиране по БДП в този клас, в който преподават. 

          Отг.: Учителите 

2. Среща на учениците с униформени служители на КАТ – Пътна полиция и дискусия по проблемите 

на пътната безопасност. 

          Отг.: Кл. ръководители 

3 . „ Посланията на есенния лист“-Инициатива за ограничаване рисковете от ПТП в района на 

училището чрез послания на учениците до водачите на паркираните около училището автомобили / 

рисунки , надписи, листовки и др./ 

                                                                                                                           Отг.: Кл. Ръководители-1-7 клас 
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МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 

           Отг.: Кл. ръководители 

2. Провеждане на беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното 

движение. Пешеходна пътека. Правила за пресичане. 

          Отг.: Учителите 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Разглеждане на пътната обстановка в района на училището и провеждане на беседа с учениците за 

припомняне на правилата за безопасно движение при зимни условия. 

           Отг.: Учителите 

2. Рисуване в часа на класа на тема „Правила за безопасно движение при зимни условия“ 

Отг.: Учителите 

3. Гледане на образователен филм по пътна безопасност. 

Отг.: Учителите 

4 Проучване желанието на учениците за участие в Нацшоналното състезание по БДП / 5-12/клас 

Отг.: Учителите 

5.Проучване желанието на учениците за участие в Нацоналната ученическа олимпиада  „ Да запазим 

децата на пътя / 1-7 клас/ 

Отг.: Учителите 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици от І 

до VІІІ клас. 

           Отг.: Учителите 

2. Проучване желанието на учителите за повишаване квалификацията по БДП 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

           Отг.: УКБДП 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Провеждане на периодичен инструктаж.  

Отг.: Кл. Ръководители 

2.Провеждане на практикуми с цел оптимизиране на обучението по БДП за ученици от 10 до 12 клас 

на тема „ Оказване на първа долекарска помощ“ 

                                                                                                                Отг. Кл. Ръководители 

                                                                                                                              А. Боянова- мед. специалист 

                                                                                                                        Л. Михеева- ст. учител БЗО 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Приемане на план за училищни екскурзии. 

          Отг.: УКБДП 

2.Кандидатстване по проект за изграждане на площадка по БДП 

                                                       Срок след изграждане на физкултурен салон 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Преди всяко напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, наблюдения) да се провеждат 

беседи с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението, да се проведе 

инструктаж срещу подпис и да се провери съпътстващата документация. 

          Отг.: Кл. ръководители 

МЕСЕЦ МАЙ 

1. Организиране и провеждане ,,Ден по Безопасност на движението” с викторини, състезания, 

посещения на филми изготвяне на проекти и  др. 

          Отг.: Кл. ръководители 

2. Провеждане на срочен тестови контрол. 

          Отг.: Учителите 

3. Анализ на резултатите от теста по БДП. 

          Отг.: Учителите 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. УКБДП докладва пред Педагогическия съвет за изпълнение на плана. 

          Отг.: УКБДП 


