
 

ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО БДП 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Настоящият план е утвърден е приет на заседание на педагогическия съвет с 

Протокол № 16 от 14.09.2022г. и утвърден със заповед на Директора № РД 02 – 601 

от 14.09.2022г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

образователни изисквания. 

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

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. Извършва се от ЗДУД на учебното заведение 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. 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 

съгласно заповед  № 599 / 12. 09. 2022 година на Директора на ВМГ „Св. Н. 

Чудотворец“ 

Председател: 

1. Татяна Анастасова Мустакова  

и членове: 

1. Даниела Николова Демирова 

2. Таня Симеонова Крумова 

 

2. Осигуряване на класните ръководители със съответните програми за изготвяне на 

тематично годишно разпределение. 

                                                                                             Срок: Септември  

                                                                                Отг.: Председател комисия по БДП 

3. Включване на членовете на училищната комисия в семинари и други форми на 

обучение. 

                                                                                             Срок: Постоянен 

                                                                                 Отг.: Председател комисия по БДП 

4. Координиране на съвместната работа по безопасност на движението по пътищата с 

общинската комисия по БДП и МВР. 

                                                                                     Срок: Постоянен 

                                                                                 Отг.: Председател комисия по БДП. 

5. Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз (инструктаж). 

                                                                                       Срок: Септември  

                                                                                   Отг.: Комисия по БДП    

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

предложение   за обезопасяване района на училището. 

                                                                                      Срок: Септември  

                                                                                  Отг.: Комисия по БДП  

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

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

                                                                                         Срок: Постоянен 

                                                                                     Отг.: Комисия по БДП 

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

движението по пътищата, съгласно съответните програми. 

                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                     Отг.: Класни ръководители  

9. Ежедневно, в последния учебен час, провеждане на петминутка за VIII-те класове в 

която да се напомня за безопасното поведение на учениците по пътищата. 



 
 

                                                                                                        Срок: Постоянен 

                                                                                                        Отг.: Учителите 

10. Изготвяне на график за занятията по БДП. 

                                                                                         Срок: Септември  

                                                                                    Отг.: Комисията по БДП 

 

18. 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: Октомври  

                                                                         Отг.: Комисията по БДП 

21. 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  

                                                                             Срок: Постоянен 

                                                                            Отг.: Комисията по БДП  

 

Изготвил:.................................... 

Председател на комисията по БДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


