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УТВЪРДИЛ: 

ИВАНИЧКА ПЕТКОВА 

ДИРЕКТОР НА  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ EВТИМИЙ” 

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022-2023 ГОДИНА  

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОУ„ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 

- 2030 г., Плана за действие 2022 - 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.  

1. Училищната комисия по БДП , определена със Заповед на Директора № 371-772/07.09.2022 година, е в състав : 

 Председател: Красимир Узунов 

 Членове: 

                  1. Силвия Пенева              

                  2. Добрин Пелтеков 

2. Планът на комисията е приет на Заседание на педагогически съвет – Протокол № 12/07.09.2022 година. 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ПРИОРИТЕТИ 

 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП 

и в годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП   

6 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1.1 Цел: Организация; Определяне учителите по БДП, график на часовете 

1.1.1 Извършва се от Директора на ОУ 

”Св. Патриарх Евтимий”, гр. 

Велико Търново със съдействието и 

участието на длъжностни лица от 

местните организации на МВР, 

противопожарна охрана, Бърза 

медицинска помощ и др. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Директора Срок: Постоянен Годишна план-

програма за БДП. 

1.1.2 Подготовката се осъществява от 

учители, определени със Заповед на 

Директора. 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Учители 

преподаващи 

БДП. 

 

Срок: Септември Годишна план-

програма за БДП. 

1.1.3 Занятията се провеждат от класните 

ръководители в I – VII клас по 

утвърден от Директора график  през 

учебната година, съобразени със 

специфичните условия за обучение. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Учители 

преподаващи 

БДП. 

 

Срок: Септември Утвърден график 



1.1.4 При подготовката на учебните 

занятия по БДП и за реализирането 

на настоящия план се използва: 

специализирана литература, 

инструктивния материал от 

централния и местния печат, учебно 

– методически помагала и др. 

 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Учители 

преподаващи 

БДП. 

 

Срок: Септември Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

 

1.2 Цел: Опазване  живота и здравето на учениците. 

 

 

1.2.1 Опазване  живота и здравето на 

учениците. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

 

Постоянен  

1.2.2 Формиране у учениците на 

съзнателно и отговорно отношение 

към въпросите, свързани с 

безопасност на движението по 

пътищата, придобиване на основни 

знания и умения за разпознаване на 

опасни ситуации и фактори при 

тяхното участие в движението по 

пътя и оказване на помощ в случай 

на нужда. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

Постоянен  

1.3 Цел: Разширяване кръгозора на знанията на учениците  

1.3.1 Формиране на система от 

специални знания, умения и навици, 
Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

Постоянен  



необходими за успешната 

адаптация към условията на 

движението по пътя. 

 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

1.3.2 Разширяване кръгозора на знанията 

на учениците чрез запознаване с 

основните опасности, способи за 

тяхното предотвратяване и защита 

на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното 

движение. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

Постоянен  

1.3.3 Повишаване на нивото на 

професионална подготовка и 

намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се 

определи собственото поведение 

при екстремни ситуации на пътя. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

Постоянен  

1.3.4 Създаване на оптимални условия на 

безопасно придвижване на 

учениците от училище до дома им. 

 

Изпълнение на 

политиката по БДП 

Училище; 

Учители 

преподаващи 

БДП; УКБДП 

 

Постоянен  

1.4 

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 

стратегическа рамка 

1.4.1   

Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2023 г. пред 

ДАБДП.  

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по БДП за 

2022 г. на база 

предоставена от 

УКБДП 

 

 

Информация за изпълнение 

на мерки по БДП за 2023 г. 

на ниво училище. 

 

Срок:10 януари 2023 г. 

Информация за 

изпълнение на  

мерките на ниво  

училище. 



училищата.  

1.4.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2022-23 г.  

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната 

политика по БДП, 

разработвани от 

ДАБДП. 

УКБДП 

 

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

МОН, ДАБДП . 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП. 

 

 

1.4.3 Разработване на годишен план-

програма за БДП училищно ниво. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

на училище 

УКБДП 

 

Годишен план-програма за 

БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

училището. 

Годишни план-

програми за 

БДП на 

представени на 

ОБКБДП. 

1.4.4 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на одобрените бюджети на 

институциите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво.  

Училище Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на училището.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

училището. 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  



1.4.5 Докладване на годишното изпълнение 

на държавната политика по БДП пред 

ДАБДП.  

Годишна отчетност на 

държавната политика по 

БДП - състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП.  

Училище  Доклад за 

изпълнени годишни мерки 

по БДП по цели на ниво 

училище.   

Срок: 15 февруари.  

 

Представен 

доклад за изпълне

ние на   

мерките на 

ниво  училище. 

 

1.5 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната 

политика в областта 

1.5.1 Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в изпълнение 

на НСБДП и произтичащите от 

нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика 

по БДП.  

 

училище Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.6 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.6.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни 

институции в 

училище  Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на 

училището 



общественото 

пространство.  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

2.1.1 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

училището във връзка с обучението 

по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

УКБДП, 

училище 

 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

училище  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

УКБДП 

– регулярно за  

заседания на  

УКБДП 

 и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.2 Оптимизирано обучение на деца и 

ученици по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз 

основа на опита в Република 

България и водещите страни 

по отношение на БДП;  

 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси 

за обезпечаване на обучението 

Поставяне на темата 

във фокуса на 

обществен дебат  

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата и 

учениците по БДП  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

 

Училище Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



по БДП;  

 

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в училищата; 

 

 

- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа 

на времето; 

 

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

приемственост и ефективен 

напредък; 

 

 

 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 

 

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 

така да включват обучение и 



опит на практика - както в 

защитена среда, така и в 

реални условия, адаптирани 

към ролята, която имат в 

системата за движение. 
 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

училището Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца 

и ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от  

УКБДП 

– регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.4 Организиране и провеждане на 

състезания по БДП свързани с 

културата на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

училището Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

училище 

Срок: постоянен. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 



2.1.5 Участия в състезания:     

2.1.5.1 Участие на Национално 

състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас 

Подпомага 

възпитаването и 

обучението на 

учениците в култура 

на поведение на пътя, 

свързана със 

спазването на 

общовалидните 

правила и норми за 

лична и колективна 

безопасност. 

Подкрепя учениците 

да могат да взимат 

самостоятелни и 

адекватни решения в 

различни ситуации на 

пътя, като осъзнават 

действията си и носят 

пряка отговорност за 

това. Подпомага 

възпитаването на 

качества от значение 

за общото личностно 

развитие като 

Учители 

преподаващи 

БДП. 

УКБДП 

 

Организирана и проведена 

олимпиада по БДП  

Срок:  

Училищен кръг до 

28.02.2023 г.; 

Общински кръг до 

28.03.2023 г.; 

Областен кръг до 

16.05.2023 г.;  

Национален кръг: 

04.06. до 06.06.2023 г.  

18.06. до 20.06.2023 г. 

УКБДП 

 



информираност, 

култура в 

отношенията, 

съобразителност, 

уважение към 

общността и 

правилата. Чрез 

състезанието могат да 

се проследят и някои 

резултати на 

учениците, придобити 

в следствие на 

обучението по БДП. 

2.1.5.2 Национална ученическа 

викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на 

пътя” 2022  

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 

клас на училищата  

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици за 

действие в условията 

на пътното движение 

и формиране на 

култура за безопасно 

поведение на пътя. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

 

Срок: 

Училищен кръг 

Февруари 2023 г. 

Общински кръг   

Февруари – март 2023 г. 

 

Областен кръг 

Април 2023 г. 

Национален кръг  

11-13 май 2023 г. 

  

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

2.1.5.3 Републикански шампионат по 

правилата на Международния 

алианс по туризъм (ФИА) -по 

безопасност на движението и 

приложно колоездене и участие в 

европейски шампионат за деца 

велосипедисти по правилата на 

Подкрепя усвояването 

на знания за 

правилата за 

движение и 

формиране на 

практически умения 

за адекватно и 

Учители 

преподаващи 

БДП 

Училище, 

УКБДП 

  

Срок: 

Април – юни 2023 г. 

 

Докладвана от 

отговорните 

институции -при 

участие 

 



ФИА. безопасно поведение в 

пътна обстановка; 

Установяване на 

знания и умения за 

повреди и управление 

на велосипед. 

2.1.5.4 Републикански шампионат 

“Младежта за безопасност на 

движението” - по безопасност на 

движението и приложно 

колоездене 

Популяризиране 

движението за 

безопасност и 

култура на безопасно 

поведение в пътна 

обстановка. 

Повишаване на 

техниката и умението 

за управление на 

велосипедистите при 

спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 

приложните елементи 

от специализираните 

програми по БДП и 

медико-санитарна 

защита. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

 

Срок:  

април – юли 2023 г. 

 

Докладвана от 

отговорните 

институции -при 

участие 

 

2.1.6 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното и 

училищно образование.  

Осигуряване на 

безопасен транспорт за 

учениците в 

средищните училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

Класни 

ръководители. 

УКБДП 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на  

УКБДП 

 



превозни средства. 

2.1.7 Провеждане на кампании на 

училището в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.   

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

учителите 

информация – 

регулярно за  

заседания на  

УКБДП 

 

2.1.8 Провеждане на кампания „Пътят 

на първокласника“.  

Определяне на най-

безопасния маршрут 

от дома до училище и 

обратно и 

идентифициране на 

препятствия и 

проблемни точки - за 

родителите на всички 

ученици на първата 

родителска среща са 

коментирани 

проблемите и 

изискванията по 

пътната безопасност, 

включително и с 

участие на 

представители от 

Пътна полиция. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

 

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, насочени 

към ученици от начален 

етап на основното 

образование 

Срок: 

15.09 – 30.09.2022 г. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ОБКБДП и 

годишно в 

областния 

годишен доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП на ОКБДП. 

2.1.9 "Посланията на есенния лист" 

връчат своите послания за 

спазване на правилата за 

движение по пътищата, 

Фокусиране на 

вниманието на 

децата, учениците, 

водачите на МПС и 

Учители 

преподаващи 

БДП 

Изпълнена кампания в 

областта на БДП, насочени 

към деца и ученици 

Докладвана от  

УКБДП 

 



прикрепени към есенен лист, на 

водачите на МПС. 

на всички участници 

в движението върху 

необходимостта от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността в 

есенно-зимните 

условия. 

Сектор „Пътна 

полиция”-        В. 

Търново  

Срок:  

01.10. – 31.10.2022 г. 

2.1.10 Провеждане на кампании на 

ОКБДП за безопасна градска 

мобилност, насочени към деца и 

ученици  

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

Учители 

преподаващи 

БДП 

 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици  

Срок: постоянен. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ОКБДП и 

годишно в 

областния 

годишен доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.11 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.  

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 

Училищни 

комисии по БДП, 

РУО, ОДМВР  

 

Дейност на училищните 

комисии по БДП 

Срок: постоянен. 

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 



ситуации и вредните 

фактори в околната 

среда, и оказване на 

помощ в случай на 

опасност . 

БДП. 

 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

Училището, 

УКБДП 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.3.2  

 

Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността,  

Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата,   

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и 

др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Учители 

преподаващи 

БДП 

Училището, 

УКБДП 

 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от  

УКБДП 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 



ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: Дейности за изпълнение на плана  

 Цел: 

Дейности за изпълнение на плана: Училище;  Училищна комисия по БДП, Класни ръководители I – VII клас 

 

3.1 Приемане план на УКБДП на 

Педагогически съвет. 

 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Септември Училищна 

комисия по БДП 

3.2 Определяне на преподавателите по 

БДП 
Преподаване на 

предмета 

Директора-

заповед 

Месец Септември Директора 

3.3 Представяне на планът за 

одобряване и заверка в РУО, гр. 

Велико Търново. Качване на сайта 

на училището. 

Ефективност Директора Месец Септември Директора 

3.4 Запознаване на преподавателите по 

БДП със съответните учебни 

програми  и най-новите изисквания, 

свързани с обучението по БДП. 

Методическо 

запознаване на 

преподавателите 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Септември Докладвана от 

Училищна 

комисия по БДП 

3.5 Изготвяне на тематични годишни 

разпределения и график за 

провеждане на темите по БДП. 

Документация Класните 

ръководители I 

– VII клас 

 

Месец Септември Докладвана от 

Преподаватели 

3.6 Провеждане на родителска среща с 

родителите на учениците от I и II 

клас за указания за изработване на 

безопасен маршрут на всяко дете. 

 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП и 

Кладни 

ръководители 

Месец Септември Докладвана от 

Преподаватели 

3.7 Осигуряване на учебни тетрадки по 

БДП и атестационни карти I –  VII 

клас. 

 

Документация УКБДП и 

Кладни 

ръководители 

Месец Септември Докладвана от 

Преподаватели 



3.8 Изготвяне на доклад до Община – 

Велико Търново за обезопасяване 

района около училището. 

Поставяне темата до 

общината 

Директор и 

УКБДП 

Месец Септември Докладвана от 

УКБДП 

 

3.9 Приемане на план за учебни 

екскурзии и изисквания за 

безопасното им протичане. 

Безопасни екскурзии УКБДП и 

Кладни 

ръководители 

Месец Септември Докладвана от 

Преподаватели 

3.10 От 19 до 21 септември Европейски 

ден без загинали на 

пътя/Информация по 

радиоуредбата/ 

Превенция  Класни 

ръководители I 

– VII клас  

Месец Септември Докладвана от 

Класни ръководи

тели I – VII клас  

  

3.11 Практически занятия и ситуационни 

игри с учениците от  I – VII клас на 

училищната площадката по БДП. 

Практическо Класни 

ръководители I 

– VII клас  

Месец Октомври Докладвана от 

Класни ръководи

тели I – VII клас  

 

3.12 Поставяне в учителската стая копие 

от годишното разпределение по 

БДП в определен за БДП класьор. 

Нагледност Преподаватели 

по БДП 

Месец Октомври Докладвана от 

Преподаватели 

3.13 Контрол на ниво осигуряване на 

учениците с учебни тетрадки и  

атестационни карти. 

Контрол Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Октомври Докладвана от 

УКБДП 

 

3.14 Запознаване на класните 

ръководители с пътно-

транспортната обстановка в района 

на училището. 

Безопасни условия Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Октомври Докладвана от 

УКБДП 

 

3.15 Изготвяне на списък на учениците с 

опасно поведение, като участници в 

движението, за групова и 

индивидуална работа и 

възпитателна работа. 

Превенция Класни 

ръководители I 

– VII клас 

 

Месец Октомври Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

3.16 Заседание на Училищната комисия 

с класните ръководители с цел 

ефективното провеждане на „пет 

Методическо 

подпомагане 

Училищна 

комисия по 

Месец Ноември Докладвана от 

УКБДП 



минутката” в края на последният 

учебен час. 

 

БДП 

3.17 Отбелязване на 20 НОЕМВРИ 

Световният  ден за възпоменаване на 

загиналите при 

 ПТП. 

"Посланията на есенния лист" 

връчат своите послания за спазване 

на правилата за движение по 

пътищата, прикрепени към есенен 

лист, на водачите на МПС. 3-4 клас 

Намаляване 

последствията от ПТП 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Ноември Докладвана от 

Класни 

ръководители 3-4 

клас 

 

 

3.18 Запознаване на учениците със 

зимните условия на движение по 

пътищата и рисковете от студеното 

време.  

Превенция  Класни 

ръководители I 

– VII клас  

Месец Декември  Докладвана от 

Класни ръководи

тели I – VII клас  

  

3.19 Работно заседание на УКБДП 

 
Изпълнение на мерките 

по плана; подобряване 

дейностите за 

възпитание 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Декември Докладвана от 

УКБДП 

 

3.20 Организиране и провеждане на 

срочната тестова проверка и оценка 

по БДП на всички ученици от I – 

VII клас. 

 

Установяване 

усвояване на материала 

Класни 

ръководители I 

– VII клас  

Месец Януари Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

3.21 Провеждане на семинар с лице от 

КАТ на тема: „Безопасно движение 

по пътищата”. 

Методическо 

подпомагане 

Училищна 

комисия по 

БДП Класни 

ръководители I 

– VII клас 

 

Месец Януари Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

 

3.22 Попълнане на линк-отчет от 

учителите по БДП 
отчет Класни 

ръководители I 

Януари Класни 

ръководители I – 



– VII клас VII клас 

3.23 Информация на УКБДП пред 

педагогическия съвет за 

ефективността  на обучението по 

БДП по отношение на : 

- Урокът 

- Петминутка 

- Резултати от 

срочните тестове 

- Обезопасяване 

района около 

училището 

- Работа с рискови 

деца и ученици. 

 

Ефективност на 

обучението 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Февруари Докладвана от 

УКБДП 

 

3.24 Приемане на план-график и 

провеждане на училищно, градско и 

общинско състезание по БДП като 

част от националното състезание-

викторина. 

Участие на състезания Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Февруари Докладвана от 

УКБДП 

3.25 Провеждане на родителски срещи 

за периодична информираност на 

родителите по конкретни проблеми, 

свързани с безопасността на децата 

им. 

 

Информираност Кл. 

ръководители I 

– IV клас 

Месец Февруари Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

 

3.26 Работа на УКБДП по плана за: 

- Квалификация на 

учителите по БДП 

- Обновяване на 

МТБ по БДП 

 

Квалификация Директор и 

УКБДП 

Месец Март Докладвана от 

УКБДП 

 

 Прилагане на знанията и умения по 

БДП  I – VII клас – площадка БДП 

Практическо Преподаватели 

по БДП. 

Месец Април Класни 

ръководители I – 



 VII клас 

3.27 Участие на общински кръг по БДП/ 

При класиране/. 

 

състезание Преподаватели 

по БДП. 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Април Докладвана от 

УКБДП 

 

3.28 Работа с ученици с опасно 

поведение – като участници в 

движението по пътищата. 

 

Подпомагане УКБДП и Кл. 

ръководители 

Месец Април Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

3.29 Месечно оперативно заседание на 

УКБДП 

 

Изпълнение на мерките 

по плана; подобряване 

дейностите за 

възпитание 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Април Докладвана от 

УКБДП 

 

3.30 Глобална седмица по БДП. 

 Конкурс за  рисунка  „АЗ съм част 

от движението“ I-IV клас.  

  Училищна 

комисия по 

БДП  

Преподаватели 

по БДП  

03 – 07 май 2023  Преподаватели 

по БДП  

3.31 Разясняване ползата от носене на 

светли дрехи 

и светлоотразителни елементи за 

по-

добра  видимост  на  детето  като  у

частник  в  движението,  употребата

  на предпазни колани от децата 

пътници, предпазни каски и други 

защитни средства за децата 

велосипедисти, мотопедисти, скейб

ордисти и ролеристи.  

Превенция  Класни 

ръководители I 

– VII клас  

Месец Май  Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас  

3.32 Участие в областно състезание / 

При класиране на училищния 
състезание Училищна 

комисия по 

Месец Май Докладвана от 

УКБДП 



 

  Председател на УКБДП: (п)   

                                              Красимир Узунов 

Членове на УКБДП: 

                  1.  Силвия Пенева                       (п)   

                  2.   Добрин Пелтеков                   (п)   

 

отбор./ 

 

БДП  

3.33 Провеждане на срочен тестови 

контрол. 

 

Установяване 

усвояване на материала 

Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Май Докладвана от 

Класни 

ръководители I – 

VII клас 

 Попълнане на линк-отчет от 

учителите по БДП 
отчет Класни 

ръководители I 

– VII клас 

Януари Класни 

ръководители I – 

VII клас 

3.34 29 юни – Национален ден на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Отбелязване Учителите 5-7 

клас 

Месец Юни Учителите 

3.35 УКБДП докладва пред 

Педагогическия съвет:                                                         

Изпълнение на плана на Комисията 

за учебната година.                                    

Предлага за обсъждане и приемане 

план за следващата учебна година.     

 

Отчет Училищна 

комисия по 

БДП 

Месец Юни Докладвана от 

УКБДП 

 


