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                                         I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., 

Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на 

Министерство на образованието и науката, 3аповед N9 РД-09-бб0/15.03.2021 г. на 

Министъра на образованието и науката. 

 
2.Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от Министъра на образованието и 

науката Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата 

в  училище 

3. Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години 

от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението 

по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране 

на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна 

необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и 

оперативните цели на държавната политика по БДП. 

                                   II. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БДП 

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

  Председател: Ангелинка Русева  Членове: 1.  Шенай Реджеб   2.  Стефка Стефанова 

2. През  учебната 2021/2022година обучението по БДП се осъществява по учебни програми 

утвърдени от Министъра на образованието и науката.  

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни 

стандарти. 

                                     III. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на 

длъжностни лица от местните организации.  

2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми I-IV клас и за V-VII клас. 

3. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.  

4. Занятията се провеждат от класните ръководители и правоспособни учители в часа на класа 

през учебната година. 

 5. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: 

специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, инструктивни 

материали от централния и местен печат, учебно-методически помагала и други.  

6. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по БДП. 

 



                                             

                                  IV. ЦЕЛИ 

Основната цел на обучението по БДП е намаляване на инцидентите с деца и ученици по 

пътищата, а конкретните цели са: 

 Формиране на начални представи за пътната среда. 

 Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда. 

 Развиване на сетивните възприятия /зрение, слух, възприятия за време и пространство/ 

на учениците за безопасно поведение на пътя. 

 Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта, на 

дисциплинирано и отговорно поведение на пътя. 

 Придобиване на знания и умения за безопасно придвижване с и без превозно средство, 

пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека, използване на обществен транспорт и 

други. 

 Формиране на умения за безопасно поведение и култура на пътя. 

 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 въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и 

оказване на помощ в случай на опасност. 

                                  V. ЗАДАЧИ 

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

адаптация към живота.  

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение 

в ежедневните контакти с техниката, природата и хората.  

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от различни източници. 

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

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.  

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението 

по пътищата. 

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. Осъществяване на контрол в рамките на правомощията на директора за готовността на 

водача на автобуса, който извозва учениците от населените места до образователната 

институция и обратно до населените места. 

8. Осъществяване на инструктаж от директора на институцията в училищното образование с 

акцент за поведението на учениците като участници в движението по пътищата, пешеходци при 

усложнени метеорологични и пътни условия.  



9. Извършване на оценка и предоставяне на информация за инфраструктурата чрез училищните 

комисии по БДП и директорите на училищата до структурите на местната власт за подобряване 

на пътната инфраструктура на училищата. 

10. Участие в национални програми за изграждане на площадки за обучение по Безопасност на 

движението по пътищата.  

11.Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията. 

12. Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП  за деца и 

ученици в системата на образованието.  

VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и 

провежда   в съответствие с раздел II.Б. от Системата за организация и управление на 

дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на 

предучилищното и училищното образование.                                                                                              

                                                                             Отг.: Комисия по БДП, Класни  р-ли 

                                                                                    Срок: постоянен                

2.  При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва 

  Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката,  

 Секторната   стратегия на МОН за Безопасност на движението по пътищата за периода  

2021-2030г.                                                         Отг.: Комисия по БДП                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                    Срок: м. септември 2021г.                                                                                                    

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и  

       глобални       теми за всеки клас със   Заповед № РД 09-2684/20.05.2018г.   

                                                                                           Отг.: Учители по БДП 

                                                                                            Срок: постоянен        

4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в  електронните  

дневници на паралелките.                                                                    

                                                                                                Отг.:  Учители по БДП, Класни р-ли 

                                                                                          Срок: постоянен 

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

                                                                                            Отг.: Съответните учители  

                                                                                             Срок: през годината 

6. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят   

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.  

                                                                                        Отг. :   Класни ръководители 



                                                                                         Срок: м. септември 2021г.  

7. Класните ръководители да провеждат беседи  за поведението на учениците 

   като участници в пътното движение.                          
                                                                                                          Отг. :  Класни ръководители 
                                                                                        Срок: през годината 

8.  С учениците от I -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.  

                                                                                               Отг. : Учители 

                                                                                               Срок: постоянен  
9 . След завършване на учебните занятия учителите в ЦОУД  да извеждат учениците 

 от училище и да ги изпращат до училищния автобус.                                                        

                Отг.: Учители ЦОУД 

                                                                                       Срок: постоянен  

10. 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.: Учители на I и II клас 

                                                                                        Срок: м. септември  2021 г. 

 11.Провеждане на  беседа свързана с национална инициатива “Да пазим децата на пътя“  

                                                                                            Отг.:  Учителите  БДП    

                                                                                            Срок: 15.09.2021г. 

12. Във връзка с националната инициатива „Пътят на първокласника“ да се проведе 

практическо занятие под ръководството на учителя в първи клас. 

                                                                                             Отг. :  Учител  I  клас 

                                                                                             Срок :  м. септември  2021 г. 

13. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и IV клас. 

                                                                                              Отг. :  Учители  III и IV клас 

                                                                                              Срок :  м. септември  2021г.  

14. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БДП по класове.  

Отг.: Класни ръководители                                                                                                                                                                                                                       

Срок :  м. септември 2021 г. 

           15. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение 

за обезопасяване района на училището - заповеди за забрана на достъп на  превозни средства в 

дворовете, системно наблюдение на състоянието на прилежащата към училището пътна 



инфраструктура, своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на не 

обезопасени участъци и конфликтни точки и съдействие за обезопасяването им.  

Отг.: Ръководство, Комисия по БДП                                                                                                                            

Срок:  м. септември- октомври 2021г. 

16. Осигуряването на безопасен обществен превоз на децата и учениците (ежедневен и 

еднократен, със собствен или осигурен от общината  транспорт) – в съответствие с разпоредби 

на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни органи.   

                                                                                              Отг.: Директор, Шофьор 

                                                                                       Срок: м. септември  2021 г. 

17. Определяне и утвърждаване от директора на маршрута за училищния автобус – съгласувано 

с общинската администрация.                                Отг.: Директор  

                                                                                         Срок: м. септември  2021г. 

18. Утвърждаване от директора на списък на учениците, които се превозват – при средищни 

училища или сборни групи за превоз, списъкът се представя в общината от всички директори, 

които имат ученици в автобуса.                                      Отг.: Директор, Класни р-ли 

                                                                                           Срок: м. септември  2021г. 

19. Определяне със заповед на възрастен придружител на учениците в автобуса. 

.                                                                                             Отг.: Директор 

                                                                                              Срок: м. септември  2021г. 

20. Осигуряване на оборудване на автобусите според изискванията на ДАИ (Наредба № 33 на 

министъра на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ - три 

сигнални жилетки в автобуса и други материали).             Отг.: Директор, Шофьор 

                                                                                                  Срок: м. септември  2021г. 

21. Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз в условията на КОВИД-19, 

списъка на пътуващите, определения маршрут, определените места за сядане.           

                                                                                                 Отг.: Учители ЦОУД , Шофьор 

                                                                                                   Срок: м. септември  2021г. 

22.Участие в националната инициатива „Европейски ден без  загинали  на пътя: „ Лесно е да 

спасиш живот! Просто спазвай правилата! 

 Постер с правилата за безопасно движение – учениците от начален етап 

 Изготвяне на обещание на https://www.roadpolsafetydays.Pledge- V-VII клас                           

                                                                                     Отг. : Учителите  БДП , Класни р-ли                                                                                                                                    

                                                                                      Срок :  21септември 2021г. 



23. Изготвяне на презентация  посветена на „Световния ден на възпоменание за жертвите от 

ПТП“.                                                                        Отг.  Ш. Реджеб, С. Стефанова, А. Русева 

                                                                                 Срок :  м. ноември  2021г. 

24. Провеждане на викторина в V-VII  клас във връзка с национална инициатива  “Да запазим 

децата  на пътя“                                                      Отг. :  Учители БДП , Класни р-ли  

                                                                                  Срок : м. май 2022 г. 

25. Провеждане на срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БДП и 

набелязване на конкретни мерки.                        Отг.: Зам.-директор , Комисия  

                                                                                Срок: през годината 

26. Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.                    

                                                                                  Отг.: Класни ръководители, Комисия 

                                                                                  Срок: през годината 

27. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени 

училища, наблюдения и други) да се провеждат инструктажи с учениците за припомняне 

правилата за безопасност на движението регламентирани с наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона 

за туризма и наредба на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в 

училищното образование и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

                                                                                 Отг.: Класни ръководители, Учители                                                                                                          

                                                                                  Срок: постоянен  

28. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици да се 

информира  Началника на РУО в срок от 24 часа.   

                                                                                    Отг. : Директор, Зам.-директор  

                                                                                    Срок: постоянен  

29. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището в едноседмичен срок да се  проведе 

педагогически съвет и общо училищна родителска среща.  

                                                                                  Отг. :Директор, Зам.-директор 

                                                                                   Срок: постоянен  

30. Включване на учители в курс по методика на преподаване на БДП. 

                                                                                 Отг.: Директор, Зам.-директор           

                                                                                 Срок: през годината 
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