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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол    

 № 20/11.09.2019 година и утвърдени със заповед № 1550/11.09.2019 година на директора 

на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин. 
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I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Комисията е избрана на заседание на педагогически съвет и е в състав: 

Председател: П. Иванова 

Членове: 1. Славейчо Борисов 

         2. Каролина Върбовска 

 2. Обучението по БДП се осъществявапо учебни програми, утвърдени от Министъра 

на образованието и науката и Наредба № 81213 – 194 от 21.02.2019г. за определяне на реда 

за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на ПТП с участие на деца и 

набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията. Обн. – ДВ, 

бр. 19 от 05.03.2019г. издадена от министъра на вътрешните работи  и министъра на 

образованието и науката. 

II ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. Занятията се провеждат от правоспособни учители в часа на класа. 

2. При подготовката на училищните занятия и за реализиране на настоящия план се 

използва специализирана литература, тематични предавания по телевизията, 

учебно- методически помагала и др. 

III ЦЕЛИ 
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогичеески 

персонал в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасности тази на околните и оценка на опасните ситуациии вредните 

факторина околната среда и оказване на помощ в случай на опасност. 

IV ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Възпитанието и обучението  на учениците се провежда,  като предвиденото учебно 

съдържание се разпределя равномерно  през учебната година. 

Обучението на учениците от I до IV клас ще се извършва от учители, минали 

квалификационен семинар и придобили документ за това или присъствали на еднодневен 

квалификационен семинар, а обучението на учениците от V of XII клас – от учител, 

придобил професионална квалификация по методика на обучението по БДП. 

1. Изготвяне на годишни разпределения на часовете по БДП с цел равномерното 

им вземане през цялата година. 

Срок: септември 

Отговорник: учителите по БДП 

2. В началото на учебната година класните ръководители на родителски срещи и в 

часа на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в 

района на училището и да определят съвместно с родителите най-безопасния 

маршрут от дома до училище и обратно. 

Срок: септември 

Отговорник: кл. ръководители 

3. След завършване на учебните часове класните ръководители на подготвителната 

група и първите клаасове лично да извеждат учениците и да ги изчакат да се 

разотидат. 

Срок: постоянен 

Отговорник: кл.ръководители 



4. Съгласно новите учебни програми и концепцията на МОН по БДП и заповед 

М:РД 09- 7733/19.09.2003г. на министъра на образованието и науката, в края на 

всеки срок извършва тестова оценка на знанията на учениците по БДП. 

Срок: януари 

Отговорник: учителите по БДП 

5. Работа с учебни тетрадки за теоретично обучение по БДП. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите по БДП 

6. Участия в училищни и междуградски състезания и инициативи по БДП 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите по БДП 

7. Провеждане на петминутка/последния час за деня/ с цел затвърдяване на 

знанията и уменията за безопасно и отговорно поведение на пътя. 

Срок: постоянен 

Отговорник:учителите  

8. Провеждане и инструктаж на учениците по БДП преди пролетната и лятната 

вааканция, преди екскурзии и други извънучилищни мероприятия. 

Срок: постоянен 

Отговорник: кл. ръководители 

9. Подготовяне на изложба от детски рисунки, свързани с БДП 

Срок: постоянен 

Отговорник: кл. ръководители и преподаватели по ИИ 

10. Да се поддържа целогодишно обезопасения район около училищната сграда. 

Срок: постоянен 

Отговорник: преподавателите и обслужващ персонал 

11. За повишаване ефективността на обучението по БДП- участие на 

преподавателите в квалификационни и преквалификационни курсове 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКБДП 

12. Постоянно обновяване и поддържане на учебното материално-техническо и 

дидактическо осигуряване на учебния процес по БДП 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите по БДП 

 

 

Изготвил: 

 

Петрунка Иванова 


