
 

План за дейността на училищната комисия по БДП 

 

стр. 1 

 

 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 
6000 гр. Стара Загора ул. ”Стефан Стамболов” № 19 
 042/ 623 212 - дирекция; 651 131 - зам.-дирекция; 627 213 - канцелария;  
 ou5sz@abv.bg 
https://ou5sz.com 

 

 

 

Утвърдил:  

 

 

 

 

ПЛАН 

за дейността на училищната комисия по БДП  

през учебната 2022 / 2023 г. 
 

 

 

 

 

Планът е приет с Решение от заседание на педагогическия съвет 

Протокол №12/ 12.09.2022 г. и е утвърден със заповед № 

 

 

 

I. Контекст 

 

Дейността на училищната комисия по безопасност на движението по 

пътищата е регламентирана със Системата за организация и управление на 

дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по 

пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, 

утвърдена със Заповед № РД09-1289/ 31.08.2016 г. 

Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата (УКБДП) 

подпомага директора на училището в контрола на обучението по БДП, в 

създаването на условия за неговата ефективност, в реализацията на съвместни 

инициативи с институциите и обществеността за пътната безопасност на децата и 

учениците и др. 

В края на учебната година УКБДП информира Педагогическия съвет за 

резултатите от дейността си, включително и за предложенията до кмета за 

подобряване на прилежащата пътна инфраструктура преди началото на новата 

учебна година. 

Предложенията включват и обобщените резултати от ежегодната инициатива 

„Пътят на първокласника“. 

1540/14.09.2022г.
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През предходната учебна година УКБДП е осъществила контролни дейности 

във връзка с преподаването на БДП, подпомагала е процеса на осигуряване на 

учебни помагала, познавателни книжки, интерактивни и технически средства и 

други дидактически материали и е подпомагала взаимодействието на училището с 

външни организации, осъществяващи дейности с насока безопасност на движението 

по пътищата. Дейностите са в съответствие с действащите регламенти и указания. 

II. Основни приоритети за учебната година 

 

Комисията ще осъществява организационни и контролни дейности, свързани 

с обучението по БДП в училището, и формирането на умения у учениците за 

гарантиране на тяхната безопасност на пътя. Ще осъществява координация на 

дейността с регионалното управление на образованието и външни организации при 

реализиране на инициативи за безопасно движение по пътищата. 

 

III. Планирани дейности през учебната 2022 / 2023 г. – организация и 

координация  

 

Дейности Срок 
Отговорни 

лица/координатори 
Индикатори 

Забележка 

(необходими 

пояснения) 

1. Изготвяне на 

предложения до 

кмета за 

подобряване на 

прилежащата 

пътна 

инфраструктура 

преди началото на 

новата учебна 

година. 

При 

необходимост 

Класни 

ръководители 

начален етап 

Брой изготвени 

предложения 

 

2. Осъществяване 

на контрол на 

обучението по 

БДП. 

През учебната 

година 

Зам. - директор Попълване на 

контролни 

карти 

 

3. Изготвяне на 

маршрутни карти 

на учениците от 1 

и 2 клас. 

30 септември Класни 

ръководители на 

първи и втори клас 

Брой проведени 

родителски 

срещи 

 

4. Осигуряване  

необходимите 

учебни тетрадки и 

тестове за 

провеждане на 

обучението по 

БДП. 

    септември Кл. ръководители помагала  
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5. Изготвяне на 

годишни планове 

за часовете по 

БДП. 

септември Класни 

ръководители в 

начален етап и 

Петър Мечев. 

планове  

6. Осигуряване на 

дидактически 

материали по 

БДП. 

През учебната 

година 

П. Мечев,  

Зл. Андреева. 

Брой изготвени 

материали 

 

7. Заедно с играта 

учим правилата. 

Ситуационни игри 

с учениците в 

начален етап. 

Октомври – май Учителите в ЦОУД видеоклипове  

8. Изготвяне на 

инструктажи по 

БДП 

октомври Учители начален 

етап 

инструктаж  

9. Учим и знаем 

правилата – 

подготовка на 

материали за 

опресняване на 

знанията относно 

правилата за 

движение по 

пътищата. 

 

октомври Учители начален 

етап 

постер  

10. "Посланията 

на есенния лист" – 

връчват своите 

послания за 

спазване на 

правилата за 

движение по 

пътищата, 

прикрепени към 

есенен лист, на 

водачите на МПС. 

Срок: 

01.10. – 

31.10.2022 г. 

Фокусиране на 

вниманието на 

децата, 

учениците, 

водачите на 

МПС и на 

всички 

участници в 

движението 

върху 

необходимостта 

от засилване на 

вниманието и 

бдителността в 

есенно-зимните 

условия. 

Директор, учители, 

класни 

ръководители, 

Сектор „Пътна 

полиция”, РУО 

Изпълнена 

кампания в 

областта на 

БДП, насочена 

към деца и 

ученици 

 

Докладвана 

от 

отговорните 

институции 

информация 
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11. Пътните знаци 

по пътя на 

второкласника до 

училище. 

ноември Учители начален 

етап 

презентация  

12. Отбелязване 

на „Световен ден 

за възпоменание 

на жертвите от 

ПТП“. 

ноември Класни 

ръководители 

постер  

13. Изработване 

на сценарии със 

Скрач – видове 

пътни знаци. 

декември Галина Янкова, 

Цанко Крушев 

Изработени 

сценарии 

 

14. Участие в 

общинското 

състезание по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

март П. Мечев Участие в 

общинското 

състезание –  

класиране 

 

15. На червено 

спри! 

април Ботева презентация  

16. Провеждане на 

състезание по 

„Приложно 

управление на 

велосипед“. 

април П. Мечев,  

Ц. Крушев,  

Св. Събев 

видеоклип  

17. Майсторско 

управление на 

тротинетка. 

май Ботева видеоклип  

18. Използване на 

геометричните 

фигури при 

изучаването на 

пътните знаци. 

май Д. Енева,  

М. Георгиева 

Снимки  

19. Провеждане 

на ученическа 

викторина по 

безопасност на 

движението “Да 

запазим децата 

на пътя” с 

учениците от 4 

клас. 

юни Ц. Крушев Снимки  

20. Отбелязване на юни Класни Изложба от  
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29 юни – Деня на 

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

ръководители рисунки 

21. Информиране 

на директора на 

училището за 

настъпили пътно-

транспортни 

произшествия с 

участие на 

ученици от 

училището. 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители. 

Брой изготвени 

информации 

когато член 

от УКБДП 

узнае за 

възникнал 

инцидент с 

ученик 

устно или по 

телефон. До 

един час 

след това се 

изготвя 

писмена 

информация 

по случая.  

     

22. Национално 

ученическо 

състезание по 

безопасност на 

движението “Да 

запазим децата 

на пътя”  

Ученици от 1 до 

4 клас и от 5 до 

7 клас на 

училищата и 

ЦПЛР в 

страната. 

Срок: 

Училищен 

кръг: 

Февруари 

2023 г. 

Общински 

кръг: 

Февруари – 

март 2023 г. 

Областен 

кръг: 

Април -  2023 

г. 

Национален 

кръг: 

Май 2023 г. 

 

ГДНП,  

сектор “Пътна 

полиция”, РУО, 

НДПК  

Подкрепя 

изграждането 

на умения и 

навици за 

действие в 

условията на 

пътното 

движение и 

формиране на 

култура за 

безопасно 

поведение на 

пътя. 

Докладвана 

от 

отговорните 

институции 

Протоколи 

от 

класирането 

на 

учениците. 

23. Отбелязване на 

Европейската 

седмица на 

мобилността,  

Международния 

ден за безопасност 

  Популяризиране 

на политиката 

за БДП. 
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на движението по 

пътищата,   

Европейския ден 

без загинали на 

пътя/EDWARD, 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

24.Активизиране 

на дейността на 

училищните 

комисии в 

развитието на 

средата за 

обучение по 

БДП и 

прилежащата 

пътна 

инфраструктура 

и организация 

на движението в 

непосредствена 

близост до 

училището. 

Срок: 

постоянен 

 

 

 

Училищни комисии 

по БДП, РУО, 

ОДМВР 

 

Дейност на 

училищните 

комисии по 

БДП 

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

отговорно 

отношение 

към въпросите 

на личната 

безопасност и 

тази на 

околните, 

придобиване 

на основни 

допълнителни 

знания и 

умения за 

разпознаване 

и оценка на 

опасните 

ситуации и 

вредните 

фактори в 

околната 

среда и 

оказване на 

помощ в 

случай на 

опасност . 

Отчети за 

дейността на 

комисиите 

Докладвана 

от 

отговорните 

институции 

информация 

– регулярно 

за  

заседания на 

ОКБДП и 

годишно в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 

 

 

 На основание заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на министъра на образованието и науката 
/Приложение №2, т.4/, РУО всяка учебна година , в срок до 30.10. и до 15.06. подготвя и 
изпраща в МОН информация за състоянието на обучението  на учениците по БДП. 
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IV. Необходими връзки и взаимодействия 

 

При изпълнението на планираните дейности, комисията осъществява 

взаимодействие с класните ръководители и учителите по БДП, с експерта от РУО, 

който отговаря за дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП, със 

сектор „Пътен контрол“ на ОД на МВР и с обществени и граждански организации, 

осъществяващи инициативи по БДП, както и с родителите на учениците. 

 

V. Очаквани резултати от дейността на комисията. Срокове, форма и 

отговорно лице за отчитане на дейността 

 

В резултат от дейностите на комисията да се осигури по-безопасна среда за 

учениците. Важен резултат от дейността е да се създаде култура на безопасно 

движение по пътищата и безопасно управление на моторни превозни средства у 

учениците и персонала на институцията. 

Резултатите от дейността на комисията се отчитат в края на учебната година 

пред Педагогическия съвет на училището. 
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