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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Обучението по безопасност на движение по пътищата е неделима част от 

цялостното възпитание, обучение и социализиране на ученика в системата на 

училищното образование. Това е социално учене с важност за формиране на определени 

практически умения у учениците като участници в движението по пътищата. 

Екстериоризирането на тези умения е свързано с развитие на защитните механизми на 

ученика за неговото безопасно и културно поведение на пътя. Съвременната пътна среда 

е опасна за ученика, тъй като тя е неестествена по отношение на неговите вътрешни 

механизми и способности за психофизическа защита. В тази възраст учениците все още 

не могат да възприемат, чувстват и осъзнават опасностите в движението по пътя. 

Развиването и усъвършенстването на психофизиологическите механизми за защита и 

създаването на определен начин на мислене и поведение на пътя, ще осигурят личната 

безопасност на ученика и безопасността на другите участници в движението по пътя. 

  

 1. Планът на училищната комисия по БДП е разработен да организира и 

осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес 

по безопасност на движението в училище. Обучението на учениците по БДП се 

организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за движение по пътищата (ДВ,бр.20/1999г.; изм. и доп. бр.43/2002г.), Стратегия 

на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

подобряване БДП за периода 2011-2020 г., Програми за обучение по БДП от 1 до 12 

клас утвърдени със Заповед №РД 09-2684/20.09.2018г. на министъра на МОН   на 

основание Заповед № РД09-2684/20.09.2018г. на Министъра на образованието и 

науката и в съответствие със Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на МОН. 

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

спазва Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министерството на образованието, която е 

в съответствие с измененията и допълненията в Закона на движението по пътищата . 

Приложение към плана е  програма за обучение по БДП и утвърдените от МОН Учебни 

програми за структуриране на учебното съдържание по възрастови групи за всеки клас 

ученици. 

 3. Състав на училищната комисия за 2020-2021 учебна година: 

 Председател: Колетка Павлова–  ст. учител в начален етап 

 Членове:  

 Андрей Трифонов – ст. учител прогимназиален етап 

 Елеонора Цветкова –ст. начален учител в начален етап        

 4. Транспортна инфракструктура:  

Училище ”Любен Каравелов” граничи на север с улица “Любен Каравелов”, на 

запад с улица “Райко Жинзифов”, на юг с улица “Марин Дринов” и на изток с улица 

‘Христо Ботев”. Дворното място е обособено  с ограда от метална конструкция с 

височина 1 м върху бетонен зид. Оградата е без нарушена цялост. Дворното място е с 4 

обособени входа, централният от които е разположен от към улица “Любен Каравелов”. 

 Има поставен предупредителен знак А18 и А19 пред централния вход, има 

пешеходна пътека, има парапет. Допълнителните входове са един товарен, разположен 

от към улица “Марин Дринов”, който е заключен през цялото време, един вход, 

разположен към улица “Любен Каравелов”, който се заключва и един вход към улица 

“Райко Жинзифов”, който е заключен При осъществяване на товаро-разтоварни 

дейности в двора на училището влизат само транспортни средства, които имат надлежни 

разрешителни и заповед. 

 

 



             

         ІІ. ЦЕЛИ 

 

Специфичната цел е свързана с:  

 Обучение и възпитание на децата и учениците с цел безопасно поведение на 

улицата и повишаване информираността на обществото за нуждата от опазване живота 

и здравето на децата, участници в движението. 

1. Опазване живота и здравето на учениците и превенция от ПТП. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и адекватно 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. 

3. Изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, формиране на 

отговорно поведение за самосъхранение, отговорност, дисциплина. 

4. Развиване и усъвършенстване на учебно-материалната база по БДП и  създаване 

на условия за повишаване квалификацията на учителите по БДП. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

 

     1. Формиране на  знания за безопасно движение на учениците и за особеностите и 

опасностите на движението по пътищата. 

     2. Създаване на  оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата  с активната подкрепа на родители и 

учители. 

     3. Прилагане на иновационни методи, подходи при провеждане на обучението по 

Безопасност на движението, съгласно изискванията на учебната програма и съобразно 

възрастовите особености на децата и учениците; въвеждане на интерактивни форми за 

училищни и извънкласни дейности – дискусии, симулационни игри, решаване на 

тестове и казуси, анализ на конкретни случаи и други подобни. 

    4. Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при БДП, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност . 

    5. Приоритетно развиване на  практическото обучение по БДП, съобразно промените 

в УП. 

    6. Организиране на срещи на районните инспектори, служителите от градския пътен 

контрол към Районно полицейско управление с децата и учениците с цел повишаване на 

културата им на поведение като участници в движението, разбиране на необходимостта 

от спазване на правилата за безопасно движение и зачитане правото на другия на пътя. 

 

          

 ІV. ДЕЙНОСТИ 

 

 1. Учебно-материална база: 

  

1.1. Създаване и обзавеждане зона по БДП /кабинет/  в корпуса на учениците от 

начален етап  чрез подходящо оборудване и нагледни материали. 

                                             срок: До 31.05. 2021г. 

             отг.: Ръководството на училището и комисията по БДП. 

 

1.2. Организиране безопасното извозване на пътуващите ученици до населените 

места извън града с училищния автобус или с автобусите на други училища след 

съгласуване график с Директорите и община Видин. 

                                                                                             срок: 17.09.2020г. 



                                                  отг. Директора 

1.3. Определяне със заповед на Директора на педагогическите специалисти от 

училището, които ще придружават училищния автобус. 

                                                   

срок: 09. 2020-06. 2021 г. 

        отг. Директора 

 

2. Учебно - методична работа и квалификация на учителите 

 

2.1. Изготвяне на тематичните разпределения за ЧК с включени теми по БДП 

съгласно утвърдените нови учебни програми. 

                                                                                       

срок: 16.09.2020г.            

отг.кл .ръководители 

2.2. Изготвяне на график за провеждане на часовете по БДП и представянето му в 

РУО.                                                                                

срок: 09.2020г.       

отг. зам. директор 

2.3. Провеждане на часовете по БДП, съгласно графика за присъствено обучение 

в училище, както и ОЕСР в платформата Teаms, ако обстоятелствата наложат. 

Отразяване на преподадения учебен материал задължително в електронните  

дневници на паралелките. 

                                                                                                       срок: постоянен 

                                                                                                отг.: кл. ръководители и 

преподавателят по БДП  в прогимназиален етап. 

2.4. Осъществяване на мониторинг върху учебния процес по БД и провеждането 

на планираните мероприятия.                                                                                                   

                                                                                                         срок: постоянен 

                                                                                                           отг.: Директора 

2.5. Провеждане ежедневно „ 5-минутка”  като занимание, напомнящо за 

изискванията по безопасност на движението и задълженията им за безопасно 

поведение на улицата и вписване в електронния дневник при провеждане на 

присъствено обучение в училище. 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               срок: ежедневно 

                                                              отг.: учителите от 

последния учебен час  

2.6. Извеждане на учениците до  вход на училището за посрещане от родителите 

след завършване на учебните занятия от учителите от I-IV класове и подготвителна 

група по време на присъствено обучение в училище, според изискаванията за 

безопасност по време на Ковид-19.                                                                                                                                                                                                                         

          срок: ежедневно                             

отг. Учителите от начален етап и 

подготвителна група 

                                                                                                          

2.7. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите и на родителска 

среща с първи клас да се определи най-безопасния маршрут от дома до училището и 

обратно. С родителите на 1 клас да бъде проведена анкета /контролен лист по БДП за 

оценка на риска. 

срок: 30.10.2020г. 

                                                                                            отг. кл. ръководители  

                                                                                                      

2.8. Попълване от страна на родителите на декларации, в които да се отрази 



начина на придвижване и посрещане на учениците след учебните занятия от 

родителите, както и за ненапускането на двора на училище през учебно време от 

страна на учениците, регламентирано със заповед на директора на училището. 

                      срок: м. 09.2020г       

отг. кл.ръководители                       

                                                                                                        

2.9. Залагане на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване на 

правилата по БД по пътищата. 

                  срок:м.09.2020г.               

           отг. Директора    

2.10. Осигуряване на необходимите методически ръководства и насоки за 

учителите, както и закупуване на  дидактически материали, пособия. 

                                                                                                               срок: м.12.2020г. 

                                                                                              отг.: Директор, зам. директор 

               

                                                                                                          

    2.11. Провеждане на родителски срещи  с беседи за обсъждане проблемите на 

БДП и набелязване на конкретни мерки за участие на родителите в предпазване на 

децата от ПТП с представители на РПУ и пътна полиция. 

                             срок: начало на учебната година по    

      предварителен график   

             

                                                                     отг.: комисия по БДП 

2. 12. Провеждане на беседи с учениците във връзка с безопасното придвижване на 

учениците като участници в движението. 

                                               срок: всеки срок по

          предварителен 

          график 

                                отг.: комисия по БДП 

  2.13. Ползване задължително закупените светлоотразителни жилетки и 

елементи за учениците при извеждане от училище. 

                                                                                        срок: при мероприятие 

                                                                         отг.: ръководителите  

  2.14. Редовно  провеждане на  инструктажите по БДП с всички ученици. 

                                                                                             срок: по график 

                                                                                            отг.:  кл. ръководители 

   2.15. Отбелязване с подходящи мероприятия и дейности на: 

 Седмица на мобилността по БДП 16-22 септември-Европейски ден без 

загинали на пътя чрез: 

 конкурс и изложба на детски рисунки 

 послания до родителите, децата и водачи на МПС 

 „Да пътуваме заедно, знаем пътните знаци“- каране на тротинетки и 

велосипеди, заедно с родители. 

 Среща с родители-водачи на МПС с цел демонстрация на безопасно 

пътуване в МПС. 

 Провеждане на ден за безопасност по БДП за училището. 

                                                                                                              срок: 16-22. 09. 2020 

     отг.: комисия по БДП  

 Попълване на маршрутни карти „Моят безопасен път до училище“от  

учениците и родителите на 1 клас. 

срок: 30. 10. 2020 

отг.: комисия по БДП, 

преподавателите на 1 кл. 



  Световен  ден за възпоменание на жертвите от ПТП – 15. 11. 2020 

 Конкурс за детска рисунка 

 Изложба на детски рисунки 

 Радиопредаване по темата 

 Провеждане на шествие  

 Раздаване на флаери към водачите на  МПС 

 Урок по БДП, съвместно с представители на БЧК Видин. 

                                                                         срок: 13  ноември  2020

                                                                                 

отг.: комисия БДП  

 Участие в Национален конкурс „Моето ДЗИ“ - 2020  

               срок: 2020 - 2021 

               отг.: комисия БДП 

 Глобална седмица по БДП. 

 Изработване на постери, послания. 

срок: 03-07 май 2021  

отг.: комисия БДП  

2.16. Обучението по БДП да се води от правоспособни преподаватели съгласно Образец 

№1.  

                              срок: 09. 2019г. 

                                отг.:Директора,   

        преподаватели 

2.17. 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.  

                                                                                срок: постоянен 

                                                                               отг.: кл. ръководители 

    

     2.18. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици  

да се информира Началника  на РУО в срок от 24 часа. 

                                                                                срок: постоянен 

                                                                                 отг.: Директора 

   

            3. Съвместни дейности с други институции 

 

3.1. Координиране дейностите на училищната комисия с РУО-Видин, РПУ-КАТ, 

пътна полиция, БЧК  и други, имащи отношение към обучението по БДП институции. 

                      срок: постоянен 

                      отг. Председател на УК 

3.2. Провеждане на срещи, обучения, семинари с представители от Пътна полиция 

в ЧК по въпроси за безопасното поведение на децата на пътя. 

                      срок: по график 

                                  отг. зам. директор 

     

V. ФОРМИ НА РАБОТА 

 

Дискусии, лекции, семинари, викторини, състезания, шествия. 

Мероприятия със състезателен характер – конкурси за творчество, състезания с 

велосипеди. 

Препоръчително разпределение на часовете за обучение по учебна програма 

съгласно заповед №РД 09-2684 20. 09. 2018 на министъра на образованието и 

науката : 



 

ПГ  

7 педагогически ситуации 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование образователната подготовка по БДП на 

децата от предучилищна възраст може да се провежда самостоятелно в образователно 

направление „Околен свят“ или интегрирано в другите образователни направления и 

режимни моменти. Основните и допълнителните форми за осъществяване на 

образователния процес по БДП се разработват по ред и условия, предвидени в чл. 65 от 

Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 23 от Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование. Основна форма на взаимодействие е 

педагогическата ситуация. 

1 клас 

- за практически умения – 6 учебни часа. 

- за теоретични знания – 3 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 9 учебни часа.  

Учебното съдържание е разработено по област на компетентност, тематично 

направление и тема съобразно възрастта на ученика, всяка от която се разширява и 

допълва по хоризонтала и вертикала на учебното съдържание. Новите понятия са 

включени в съдържанието на съответната област, под очакваните резултати от 

обучението на учениците. В обучението педагогическите похвати трябва да са насочени 

към познаване и прилагане на правилото „Аз не пресичам сам”. 

2 клас  

- за практически умения – 3 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 3 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 6 учебни часа. 

Защитният механизъм, който трябва да се развива у ученика в края на втори клас 

следва правилата: - Виждам (сензорика); - Чувам (сензорика); - Чувствам (сензорика); - 

Предвиждам опасността и знам, и мога да се предпазя на пътя. 

3 клас 

- за практически умения – 4 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 2 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 6 учебни часа. 

4 клас 

- за практически умения – 3 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 3 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 6 учебни часа. 

5 клас 

- за практически умения – 3 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 2 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 5 учебни часа. 

6 клас 

- за практически умения – 2 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 3 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 5 учебни часа. 

7 клас 

- за практически умения – 3 учебни часа.* 

- за теоретични знания – 2 учебни часа. 

Общ минимален брой за обучение - 5 учебни часа. 

 

  Планът е отворен за промени и допълнения. 

 

 



                           Председател на УКБДП: Колетка Павлова 


