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І. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП  

 Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване 

на план за действие 2021г. за безопасност на движението по пътищата на 

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

МОН за утвърждаване на Секторна стартегия за безопасност на движението по 

пътищата за периода 2021-2030 г.,  заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за Система 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 и и Заповед № РД09-

2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на 

движението по пътищата.  Обучението се организира и провежда в изпълнение на 

параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.  

 Планът е разработен в изпълнение на 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.  

 

II. ЦЕЛИ: 

 Комисията по БДП съдейства за реализиране целите на обучение по БДП, а 

именно: 

• Опазване на живота и здравето на учениците чрез формиране на навици за 

безопасно участие в пътното движение; 

• Изграждане у учениците на устойчива и социално отговорна ценностна система 

като участници в пътното движение; 

 

• Формиране на умения за взимане на правилни решения за действия в различни 

ситуации на пътя; 

 

• Изграждане на система от специални знания, умения и компетентности, 

необходими за успешната адаптация към условията за движението по пътищата. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

Учениците да се: 

• Да се запознаят с основните изисквания на Правилника за ЗБДП;  

• Информират отговорно за рисковите фактори, свързани с БДП с цел повишаване 

на ползваемостта на предпазните колани и каски; 

• Интегрират успешно като носители на необходимите знания и умения за 

безопасно движение по пътищата. 

http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Заповед-Секторна-стратегия-по-БДП.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Секторна-стратегия-БДП-2021-2030.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Секторна-стратегия-БДП-2021-2030.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf


 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

1.Планиране – изготвяне и утвърждаване на: 

• Годишни планове на класните ръководители  за обучението по БДП;  

• Годишен план. УКБДП. 

• Мониторинг на изпълнението. 

• Ръководството и контролът на учебния процес за обучение на учениците по БДП 

се осъществява от МОН, РУО и директорът на училището; 

• Със Заповед на Началника на РУО се определя експерт, който да отговаря, 

ръководи и контролира учебния процес по обучение по БДП. 

• Създава се училищна комисия за организиране и провеждане на обучението по 

БДП;  

• Учениците от първи до седми клас задължително изучават в ЧК правилата за 

движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 

 

2.Вътрешно-училищен контрол: 

- Урок 

- Петминутка 

- Срочен тестови контрол 

- Поддържаща квалификация на учителите. 

- Ежедневен междуселищен превоз на деца и ученици. 

- Определяне и утвърждаване от директора на маршрута / за общински автобуси - 

съгласувано с Общинска администрация/; 

- Утвърждаване от директора на списък на учениците, които се превозват; 

- Определяне със заповед възрастен придружител на учениците в автобуса;  

- Осигуряване на оборудване на автобусите според изискванията на ДАИ; 

- Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз, списъка на 

пътуващите 

 

V: КОМИСИЯ В СЪСТАВ :  
 

Председател: Женя Павлова  

 

Членове:         Миглена Латкова 

                         Валентина Манолова 

 

 

VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ В УЧИЛИЩЕ  

 

1. В началото на учебната година  

1.1. Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на БДП 

по пътищата.  

Срок: 17.09.2022г. Отг.: директор  

1.2. Обучението на учениците се провежда, съобразно заповед № РД-09-

2684/20.09.2018 г на МОН за утвърдждаване на програми по БДП .  

1.3. Учебният процес се провежда в часа на класа.  

Срок: през годината Отг.: кл. ръководители  

1.4. При осигуряването на процеса на обучение по правилата на безопасност на 

движението по пътищата при разработването на училищния учебен план се следват 



Нормативните указания за БДП   

Срок: 17.09.2022 г. Отг.: директор  

1.5. При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и 

помагала.  

Срок: 30.09.2022 г. Отг.: председател на комисията по БДП  

1.6. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по пътищата за 

учениците от І-ІV клас се организират и провеждат в класната стая.  

1.7. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по пътищата за 

учениците от V-VІІ клас се организират и провеждат в класната стая, а при възможност, 

в създадени за целта кабинети към КАТ,  по установен график.  

1.8. За преподаватели по БДП се определят учители, както следва:  

• За І-ІV клас – класният ръководител: начален учител, изучавал безопасност на 

движението по пътищата и методика на . 

• За V-VІІ клас - класният ръководител  в V-VІІІ клас изучавали безопасност на 

движението по пътищата и методика на преподаването. 

1.9. Часовете по БДП се включват в норматива на учителя, който ги преподава. , 

Срок: 17.09.2022 г. Отг.: директор  

1.10. В началото на учебната година комисията по БДП да направи преглед на 

материално–техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за 

обезопасяване на училището. 

 Срок: 17.09.2022 г. Отг.: председател на комисията по БДП  

1.11. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на комисията по 

БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи БДП.  

Срок: 17.09.2022 г. Отг.: председател на комисията по БДП  

1.12. Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района на 

училището при необхдимост  

Срок: 17.09.2022 г. Отг.: директор  

1.13. Да се определи за всеки ученик от І и ІІ клас съответно с родителите му най – 

безопасния път от дома до училището и обратно.  

Срок: 17.09.2022 г. Отг.: учителите в І и ІІ клас  

2. По време на учебната година  

2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият учебен 

материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.  

Срок: през годината Отг.: преподавателите  

2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на 

планираните мероприятия.  

Срок: през годината Отг.: директор 

2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.        

    Срок : постоянен Отг.Учителите  

2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;  

            Срок: 30.09.2022 г. Отг.: кл. ръководители  

2.5. След завършване на учебните занятия учителите в група ЦОУД да извеждат 

учениците до улицата, да припомнят кратко поведението на учениците, а тия които 

пътуват до населените си места се придружават. 

Срок: постоянен Отг.: учителите  

2.6. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат учениците и да 

изчакват да се разотидат.  

Срок: постоянен Отг.: учителите в група ЦОУД 



2.7. Да се проведе една родителска среща за поведението на учениците като участници 

в пътното движение.  

Срок: през годината Отг.:  директор  и кл. ръководители 

2.8. Да се изработят нагледни материали.  

Срок: постоянен Отг.: учителите  

2.9. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по 

БДП  

Срок: постоянен Отг.: директор  

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

зелени училища, наблюдения и др.) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата . 

Срок: постоянен Отг.: учителите  

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

настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и 

науката и РУО на МОН за гр. Варна в срок от 24 часа.  

Срок: постоянен Отг.: председател на комисия по БДП, 

директор  

2.12. Да се информира Министъра на образованието и науката и РУО на МОН за гр. 

Варна в срок от 3 дни при възникване на ПТП с ученици при наранявания.  

Срок: постоянен Отг.: председател на комисия по БДП  

2.13. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на Педагогическия 

съвет и общоучилищна родителска среща.  

Срок: постоянен Отг.: директор, 

3.Извънкласни дейности с учениците  

3.1.Включване в часовете по Човекът и природата и Физика и астрономия  теми по БДП  

Срок : постоянен   Отг.Класните ръководители 

3.2.Отбелязване на 21 ноември-Световния ден за възпоменание на жертвите при 

пътнотранспортни произшествия  

Срок:м.XI.2022 г Отг.Класните ръководители 

3.3.Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП: 

-вътрешноучилищно състезание : „Ученици на пътя и пътят на учениците“ 

Срок : м.ІІ.2023 г Отг.Комисията 

3.2.Изработване на постери, табла, разчертаване на училищния двор при провеждане  

на ученическо състезание по БДП, посветено на 29 юни – Национален ден на 

безопасността на движението по пътищата  

Срок : м.VI 2023 г Отг.Комисия по БД 

3.5.Осъщетвяване на обучение по БДП по график, в часа на класа, чрез видео уроци и 

презентации, Провеждане при необходимост на дистанционно уроци по БДП, в които 

са представени видео-клипове и презентации по четирите тематични направления : 

- „Пиши, когато стигнеш!“,  

-„Скоростта убива!“, 

- „Коланът спасява живот!“  

- „На пътя животът е с предимство! 

Срок : през годината Отг.Кл.ръководители  



3.6.Разясняване на  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за 

по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата с 

велосипед, ролери.  

Срок : м.Х.2022 г Отг.Кл.ръководители 

3.7.Тематични информационни материали, предназначени за ученици, свързани с 

възрастовите особености в поведението и реакциите им като пешеходци, пътници, 

велосипедисти, скейтбордисти . 

Срок : постоянен Отг.Комисията по БД 

4. В края на учебната година  

4.1. Да се изготвят писмени доклади за резултатите от обучението на всеки ученик по 

БДП за учебната година.  

Срок: 30.06.2023 г. Отг.: класни ръководители  

4.2. Да се подготви и изпрати в РУО на МОН за гр. Варна информация за резултатите 

от възпитанието и обучението по БДП в училището за учебната година.  

Срок: 05.07.2023 г. Отг.: председател на комисия по БДП  

 

Забележка :При бездействие от страна на учители и ръководството на училището или 

при неизпълнение на този план, което води до застрашаване живота и здравето на 

учениците, се носи отговорност по чл. 187, т. 3 и т. 7 от Кодекса на труда. 


