
 

 
                                                                                                  УТВЪРДИЛ! 

                                                                                                  ДИРЕКТОР: .............................. 

                    /Павлинка Шопова - Начкова/ 

 

 

П Л А Н 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА 
 

 
Приет с Решение № 78, Протокол № 11/14.09.20 година  

от заседание на Педагогическия съвет 

 

 
I. Цели на обучението по безопасност на движението по пътищата в I - IV 

клас: 
 Да се формират и усъвършенстват умения за: 

➢ Ориентиране в реална пътна ситуация като пешеходци и пътници в обществения 

транспорт; 

➢ Определяне елементите на пътната среда в квартала, около дома и училището; 

➢ Откриване грешки в поведението на пътниците и пешеходците; 

➢ Осмисляне последствията от грешките в собственото  поведение и това на околните; 

➢ Да се движат самостоятелно и безопастно по маршрут от дома до училището и 

обратно; 

➢ Да преминават безопасно през кръстовища и пешеходни пътеки; 

➢ Извършване на правилни действия в различни пътни ситуации; 

 

 

II. Цели на обучението по безопасност на движението по пътищата в V - XII 

клас 
     Да се продължи формирането и усъвършенстването на уменията за: 

➢  Oриентиране в реална пътна ситуация на познавателно равнище; 

➢  Развиване на техническото мислене чрез работа с техническата документация; 

➢  Възпитаване на екологична култура; 

➢ Анализиране и оценяване на различните форми на поведение в дадена пътна    

ситуация като пещеходци, пътници и велосипедисти; 

➢ Отчитане на рисковите фактори по различните пътнотранспортни ситуации; 

➢ Проявяване на отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя; 

➢ Вземане на самостоятелни решения за действие в различни ситуации на пътя; 
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III. Задачи и дейности на училищната комисия по безопасност на движението 

по пътищата 

 
1. Обучението по БДП да се провежда от учители с професионална квалификация по БДП. 

Срок: постоянен 

                                                                                                                      Отг. Директор 

 

2. Задължително да се информира РУО - Пазарджик при настъпило пътно - транспортно 

произшествие в срок от 24 часа. 

                                                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                                            Отг. Директор  

 

3. Учителите, съвместно с училищната комисия по БДП да  планират разпределението на 

часовете за учебната година. 

Срок: м. септември 

Отг. Комисия по БДП 

 

4. Класните ръководители на 1-вата за учебната година родителска среща да включат за 

разглеждане с родителите и въпроса за поведението на учениците в условията на пътното 

движение.  

Срок: м. септември.  

Отг. Класни ръководители  

 

5. Осъществяване на контрол за неправилно паркиране в района на училището.                                                                                                                                

Срок: постоянен  

                                                                                                                                    Отг. Директор 

 

6. Училищната комисия по БДП да се отчита пред ПС по изпълнение на училищната 

програма за подобряване безопасността на движението по пътищата за учебната 2020/2021 

година. 

 

                                                                                                                                   Срок: м. ІІ, м.VІІ 

 Отг. Председател на комисия 

7. През учебната година Комисията по БДП  да контролира учебния процес по БДП в 

училището.  

Срок: постоянен  

Отг. Комисия по БДП 

 

 

IV. Дейности на учителите, преподаващи БДП 

 
1. В началото на учебната година учителите да  разработят тематично годишно 

разпределение на учебното съдържание по БДП.  

Срок:  м. септември 

    Отг. Учители 

   

2. Учителите по БДП  и класните ръководители да извършат разяснителна работа с ученици 

и родители относно осигуряване на учебния процес с учебни тетрадки и тестове с цел да се 

убедят в необходимостта от използването им в часовете.  

Срок: м. Октомври 

Отг. Учители 

 



3. Задължително да се отразява в  електронния дневник на всеки клас преподаденото учебно 

съдържание, съгласно учебната програма.  

Срок: постоянен 

Отг. Учители  

 

4.  Да се провежда  “Петминутка по БДП” в края на последния час и се отразява в 

електронния дневник.  

 

Срок: постоянен 

Отг. Учители 

 

5. В началото на учебната година председателят на УКБДП  да обходи маршрутите,  по които 

се движат автобусите от града и кварталите. 

  

                                                                                           Срок: м. септември, октомври 

Отг. Председател 

 

 

6. След завършване на учебните занятия, учениците: 

            -  да се извеждат от училище /особено важно за  ученици I – IV клас/; 

 - да се напомнят  безопасните за пресичане места  и поведение на улицата; 

 - посещаващите  ГЦДО  да  се изпращат от възпитателя,  а пътуващите да  се изчакват 

да се качат на автобуса; 

 

Срок: постоянен 

Отг. Учители  

 

7. В края на всеки учебен срок преди тестовата проверка на учениците от начален етап на 

обучение, чрез презентации да се опресняват нагледно и затвърдяват придобитите в часовете 

по БДП знания. 

Срок: 1-ви и 2-ри учебен срок 

Отг: Преподавателите 

 

V. В края на учебната година: 

 
1. Да се извършва преглед на материалното и дидактическо осигуряване на обучението по 

БДП. 

Срок: края на учебната година 

Отг. Комисия по БДП 

 

2. Да се заяви  необходимостта от квалификация по БДП,  ако има нужда от такава. 

                                                                                                           

                                                                                                           Срок: края на учебната година 

Отг. Комисия по БДП 

 

3. Да се осъществява непрекъснат вътрешно - училищен контрол по БДП от Директора и 

Комисията по БДП.  

Срок : постоянен 

Отг. Директор и Комисия по БДП 

 

 



График  

 

 На датите и темите по БДП за 2020/2021 учебна година 

V – ХII клас 

 
   Клас  Дата Тема 

V клас              1. 30.09.20 г. Скоростен път. Автомобилен път. 

2. 18.11.20 г. Моторни превозни средства. 

3. 06.01.21 г. Предупредителни пътни знаци  за опасност, предимство, 
въвеждане и отменяне на забрана. 

4. 10.02.21 г. Конфликти на пътя. 

5. 16.03.21 г. Виждам - предвиждам. Прогнозиране на пътно транспортна 
обстановка. 

VI клас             1. 07.10.20 г. Видове пътища. Пътна мрежа. 

2. 25.11.20 г. Пътни знаци със задължителни, специални и даващи допълнителна 
информация. 

3. 13.01.21 г. Моторни превозни средства със специален режим на движение. 

4. 17.02.21 г. Конфликти на пътя – алкохол. 

5. 23.03.21 г. Сензорни характеристики на зрението. 

VII клас            1. 14.10.20 г. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация. 

2. 02.12.20 г. Мотопед. 

3. 20.01.21 г. Пътни знаци за оказване на направление, посоки, обекти и други 
допълнителни табели. 

4. 24.02.21 г. Скорост. Пътнотранспортни произшествия. 

5. 30.03.21 г. Сензорни характеристики на зрението. 

VII клас            1. 21.10.20 г. Движение извън населено място през ж.п. прелези. Маневри на 
пътя. 

2. 09.12.20 г. Движение извън населено през нощта и при различна видимост. 

3. 27.01.21 г. ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност. 

4. 02.03.21 г. Основни правила на движението през отделните части на 
денонощието в извън населени места. 

IX клас             1. 11.11.20 г. Структура на пътя. Видове маркировки. 

2. 16.12.20 г. Групи пътни знаци. 

3. 03.02.21 г. Скорост на движение на МПС /автомобил, мотоциклет, мотопед, 
велосипед вкл. скутери ховърбордове . 

4. 09.03.21 г. Действие на водача според средствата за регулиране на 
движението. 

X клас              1. 11.11.20 г. Категории МПС. Правоспособност на водачите. 

2. 16.12.20 г. Нормативно регулиране на движението по пътищата. 
Административни наказания. 

3. 03.02.21 г. Култура на поведение на пътя. 

4. 09.03.21 г. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения. 

XI клас             1. 06.04.21 г. Транспортна култура и дисциплина. ПТП. Правомощия на органите 
за контрол. 

XII клас            1. 27.04.21 г. Транспортна култура и дисциплина. ПТП. Правомощия на органите 
за контрол. 
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