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ПЛАН 

за дейността на училищната комисия по БДП 

през учебната 2022 / 2023 г. 

 

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., Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-

2023г.с приложения към него и Секторна стратегия за безопасност на движението 

по пътищата /2021-2030/, утвърдена със Заповед № РД09-528/02.03.2021г.на 

министъра на образованието и науката. 

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. 

Предложенията включват и обобщените резултати от ежегодната инициатива 

„Пътят на първокласника“. 

През предходната учебна година УКБДП е подпомагала процеса на 

осигуряване на  учебни помагала, интерактивни и технически средства и други 

дидактически материали. Планираните дейностите са в съответствие с действащите 

регламенти и указания. 

II. Основни приоритети за учебната година 

 

Комисията ще осъществява организационни дейности, свързани с обучението 

по БДП в училището, 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. Осъществяване на 

контрол на обучението 

по БДП. 

През учебната 

година 

Зам. директор Констативни 

протоколи 

 

2. Изготвяне на 

маршрутни карти на 

учениците от 1 и 2 клас. 

30 септември Класни 

ръководители 1, 2 

клас 

Брой проведени 

родителски 

срещи 

 

3. Осигуряване 

необходимите учебни 

тетрадки и тестове за 

провеждане на 

обучението по БДП. 

септември Кл. ръководители налични 

помагала 

 

4.Провеждане на 

периодичен 

инструктажи по БДП 

септември, 

февруари 

Класни 

ръководители 

инструктаж  

5. Изготвяне на годишни 

планове за часовете по 

БДП. 

септември Класни 

ръководители  

планове  

6. Заедно с играта учим 

правилата. 

Ситуационни игри с 

учениците в начален 

етап. 

Октомври – май Учителите в ЦОУД   

7. Учим и знаем 

правилата – подготовка 

на материали за 

опресняване на знанията 

относно правилата за 

движение по пътищата. 

ноември Учители начален 

етап 

постер  



 

 

 

8. Пътните знаци по 

пътя на второкласника 

до училище. 

ноември Класни 

ръководители 

  

9. Отбелязване на 

„Световен ден за 

възпоменание на 

жертвите от ПТП“. 

ноември Класни 

ръководители, 

педагогически  

съветник 

постер,  

информация 

по училищната 

радиоуредба 

 

10. Изработване на 

сценарии със видове 

пътни знаци в Power 

point 

декември Класни 

ръководители, 

учители 

Изработен

и 

сценарии 

 

11. Използване на 

геометричните фигури 

при изучаването на 

пътните знаци. 

май учителите от начален 

етап в  по математика и 

БДП  

Снимки   

12. Провеждане на 

ученическа викторина 

по безопасност на 

движението “Да запазим 

децата на пътя” с 

учениците от 4,5,6 клас 

юни Класни ръководители Снимки  

13. Отбелязване на 29 

юни – Деня на 

безопасността на 

движението по пътищата 

юни Класни ръководители, 

учител по 

изобразително изкуство 

Изложба от 

рисунки 

 

14. Отбелязване на 

Европейската седмица на 

мобилността, 

Международния ден за 

безопасност на 

движението по пътищата 

Европейския ден без 

загинали на пътя/ 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

 според периода 

на отбелязване 

 Популяризира

не на 

политиката за 

БДП. 

 

15.Кандидатстване по 

НП „Осигуряване на 

съвременна, сигурна и 

достъпна образователна 

среда“, Модул 5 

„Площадки за обучение 

по безопасност на 

движението по 

пътищата“ 
 

Срок: съгласно 

график на МОН 

Училищна комисии по 

БДП 

  



 

 

 

I. 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. 

 

II. 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. 

 

 

 

Изготвил плана: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

Цветомира Илиева, зам.-директор УД.............................



 

 

 


