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I Общи положения 

1. Комисията по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в 

състав: 

Председател: Петрунка Иванова 

Членове: 1.Славейчо Борисов 

                2.Мариян Атанасов 

2. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми, утвърдени от 

Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09 – 2684 ( 

20.09.2018г.), за утвърждаване на програми за обучение по БДП. 

II Организация 

1. Занятията се провеждат от правоспособни учители в часа на класа, по 

учебни програми – I – ХII клас. 

2. При подготовка на училищните занятия и за реализиране на настоящия 

план се използва специализирана литература, тематични предавания, учебно 

методически помагала и други. 

III Цели 

1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните и оценка на опасните 

ситуации и вредните фактори на околната среда и оказване на помощ в случай 

на опасност. 

IV Дейности и мероприятия 

1. Изготвяне на годишни разпределения I – ХII клас 

                                                                  Срок: септември 



                                                                   Отговорник: учителите по БДП 

2. Класните ръководители в началото на учебната година на родителски 

събрания 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 

на I – IV клас 

3. След завършване на учебните часове класният ръководител на 

подготвителна група и I-те класове лично да извеждат учениците и да ги 

изчакват да се разотидат. 

Срок: постоянен 

Отговорник: кл. ръководители 

4. Участие в седмицата на мобилността. 

Срок: месец септември 

Отговорник: кл. ръководители и 

учителите по БДП 

5. Да се издаде заповед за забрана на превозни средства в дворовете на 

прилежащите тротоари. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директора 

6. Да се осъществи системно наблюдение на състоянието на прилежащата 

към училището инфраструктура. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директора 

                      УКБДП 

7. Своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на не 



обезопасени участъци и конфликтни точки и съдействие за обезопасяването 

им. 

8. Във връзка с извънредното положение и опасността от зараза с COVID 

19 да се осигури безопасен превоз на учениците осигурен от общината или 

превозвач транспорт в съответствие с разпоредби на Министъра на 

образованието и науката и Министъра на здравеопазването, които включват 

следните изисквания: 

- Спазване на стриктни мерки – маски, дезинфектанти, добра лична 

хигиена. 

- Провеждане на пред пътен медицински преглед на водачите на 

училищните автобуси и на преглед на техническата изправност на 

автобусите. 

- Определяне и утвърждаване от Директора на маршрута съгласно с 

общинската администрация. 

- Утвърждаване от Директора на списък на пътуващите ученици, който се 

представя в общината. 

- Определяне на придружители в автобуса. 

- Осигуряване на оборудване на автобуса според изискванията на ДАИ ( 

наредба № 33 на Министъра на транспорта за обществен превоз на пътници 

– три сигнални жилетки и други материали). 

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

пътуващите, определен маршрут, пътни бележници. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директора, 

училищната комисия по БДП, 

придружителите в автобусите, 

шофьорите на автобусите 



9. Участие на ученически училищен съвет към дейностите по БДП ( 

създаване на ученически патрули за дежурства при празници и други поводи 

на пешеходната пътека пред училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: кл. ръководители 

УКБДП 

10. Да се изисква съдействие от страна на КАТ за осъществяване на 

дружество в района на училището по време на празници и мероприятия на 

училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директора и 

Комисията по БДП 

11. Организиране и провеждане на съзнателни игри, изложби и други 

посветени на 18 ноември „ Световен ден на жертвите при ПТП“. 

Срок: месец ноември 

Отговорник: учителите по БДП 

УКБДП 

Класни ръководители 

Учителите по изобразително 

изкуство 

12. Участия в междуградски състезания и инициативи по БДП. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите по БДП 

13. Провеждане на петминутка ( от последния час за деня) за затвърждаване 

на знанията и уменията за безопасно и отговорно поведение на пътя.  

Срок: постоянен 

Отговорник: учители от I-VII 



14. Ефективно използване на новоизградената велосипедна площадка в 

училищния двор за развиване на практически умения на учениците като 

участници в пътното движение. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите по БДП 

15. Провеждане на инструктаж на учениците по БДП по време на есенно-

зимния срок, преди пролетната и лятната ваканция и други, извънучилищни 

мероприятия. 

Срок: постоянен 

Отговорник: председателя на 

комисията по БДП,  

кл. ръководители 

16. Ръководството на училището осигурява дежурни учители в училище и в 

района на училището . 

Срок: постоянен 

Отговорник: ръководството на 

училището 

17. Постоянно обновяване и поддържане на учебното материално-

техническо  и дидактическо осигуряване на учебния процес по БДП. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

УКБДП 

18. Участие на преподавателите в квалификационни и преквалификационни 

курсове. 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКБДП 

19. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително се информира 



Министъра на образуванието и науката и РУО в срок от 24 часа, а при 

смъртен случай и до 3 дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


