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УТВЪРЖДАВАМ, 
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                      /ЕМИЛ КИЛИКЧИЙСКИ/ 

 

 

        
Утвърден със Заповед №РД08-411/21.02.2022 г. 

 
 

 

П  Л  А  Н 
 

на комисията 

 по безопасност на движението по пътищата 

за учебната 2021/2022 година 

 

 

 

Планът на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата  

при 109 ОУ „ Христо Смирненски“, гр. София е приет на ПС №8 от 13.09.2021г. Планът е 

актуализиран със заповед на директора на 21.02.2022г. 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на ПС и е в състав: 

     Председател: Татяна Борисова-Вартабедян 

               Член: Красимира Атанасова 

2. Обучението по безопасност  движението по пътищата е задължително и се осъществява в съответствие  

държавните образователни изисквания по одобрени от МОН учебни програми и 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.  

3. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на 

движението по пътищата. 

 

 

          II.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

         1. Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година. 

         2. При подготовката на учебните занятия и за реализиране на настоящия план се използва специализирана 

литература, учебни тетрадки, учебно-методически помагала, тематични предавания по радиото и телевизията и 

др. 

         3.  Използват се извънкласни форми и дейности за формиране на активно отношение и съпричастност към 

проблемите, за овладяване на трайни знания, умения и навици, необходими за безопасното движение по 

пътищата. 

 

           

           ІІI. ЦЕЛИ  

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Осигуряване знания за безопасно движение, запознаване с особеностите и опасностите на движението по 

пътищата. 

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез изучаване правилата за 

движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 



          4. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната им безопасност 

и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и 

правилата за движение по пътищата.  

 5. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като 

участници в движението по пътищата 

 

 

 

 

 

 ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

 

3 

Ефект на 

мярката 

4 

Отговорник 

по мярката 

5 

Индикат

ор и 

срок по 

мярката 

6 

Докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение се 

организира и провежда съгласно Заповед № РД 09-773/19.09.2003 

г. на Министъра на образованието, система за организация и 

управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението 

по безопасност на движението по пътищата в системата на 

предучилищното и училищното образование /утвърдена със 

заповед № РД09-1289/31.08.2016г./ и Заповед № РД09-

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

безопасност на движението по пътищата (БДП) и Заповед № РД 

09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за 

утвърждаване на План за действие 2021 г. за БДП на МОН. 

Запознаване на 

учителите с 

новостите в 

обучението по 

БДП 

Директор Постоянен                                                                   

                                                                        

 

ПС 

https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Zapoved_Plan_BDP_MON_2021.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Zapoved_Plan_BDP_MON_2021.pdf
http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/Zapoved_Plan_BDP_MON_2021.pdf


2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни 

програми и глобални теми за всеки клас. 
Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители                                                                             

                                                                                    

16.09.2021-

30.06.22г.   

Класни 

ръководители 

3. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на 

движението по пътищата в съответствие плана на класа, при 

пропуснат час се извършва преструктуриране. 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители 

Постоянен Класни 

ръководители 

4. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и 

провеждането на планираните мероприятия. 

                                                                                  

 

Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

Директор 

Председател на 

УКБДП 

16.09.2021-

30.06.22г.   

Директор 

Председател на 

УКБДП 

5. Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители 

Постоянен Класни 

ръководители 

6. В началото на учебната година класните ръководители в час на 

класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в 

района на училището и проведат беседа-разговор за поведението 

им, като участници в пътното движение. 

Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители 

17.09.2021г. Класни 

ръководители 

7. С учениците от І – VІІ клас учителите да провеждат ежедневно 

т.нар. „пет минутка” – краткотрайно занимание, напомнящо на 

учениците изискванията за безопасността на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата.  

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. 

Всички учители Ежедневно Всички 

учители 

8. След завършване на учебните занятия учителите  да извеждат 

учениците от І-ІV клас и да ги предадат на родителите или 

изчакват, да се разотидат. 

Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители 

Ежедневно Класни 

ръководители 

9. Родителите на учениците от 1-4 кл. да попълнят декларации и да 

ги предоставят на класните ръководители за придружаване до 

училище и обратно.  

Превенция с 

родители 

Класни 

ръководители 

17.09.2021г. Класни 

ръководители 

10. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се 

определи, най-безопасен маршрут от дома до училището и обратно 

за учениците от І и ІІ клас. 

Определяне на 

най-безопасния 

маршрут от 

дома до 

Класни 

ръководители 

17.09.2021г. Класни 

ръководители 



 училище и 

обратно и 

идентифициран

е 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. 

11. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците 

от ІІІ и ІV клас. 
Определяне на 

най-безопасния 

маршрут от 

дома до 

училище и 

обратно и 

идентифициран

е на 

препятствия и 

проблемни 

точки - за 

родителите на 

всички ученици 

на първата 

родителска 

среща са 

коментирани 

проблемите и 

изискванията 

по пътната 

безопасност, 

Класни 

ръководители 

17.09.2021г. Класни 

ръководители 



включително и 

с участие на 

представители 

от Пътна 

полиция. 

12. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове. 

 

Учители Директор,  

Комисия по 

БДП 

24.09.2021г. Директор,  

Комисия по 

БДП 

13. Да се осигурят необходимите учебни средства и пособия за 

обучението на учениците по БДП. 

 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители 

Директор,  

Комисия по 

БДП 

24.09.2021г. Директор,  

Комисия по 

БДП 

14. Да се осигурят, необходимите методически ръководства, за работа 

на учителите в уроците по БДП. 

 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители 

Класни 

ръководители, 

учители 

м.09.2021г. Класни 

Ръководителич

ители 

15. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП. 

         

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП., 

Превенция с 

родители 

Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

Постоянен Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

16.  В материалите на училищния дневник, сайта и Facebook 

страниците на училището да се отразят организирани прояви и 

инициативи свързани с БДП. 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители 

Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

Постоянен Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

17. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да 

изготви предложение за обезопасяване района на училището. 

Община Слатина Председател на 

УКБДП 

м.10.2021г. Председател на 

УКБДП 

18. Да се включим в ежегодната инициатива: „Седмица на 

безопасността“ и 19 Ноември - Световен ден за възпоменание на 

загиналите при ПТП и 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, 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители, 

Превенция 

родители 

Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

Постоянен Директор, 

Комисия по 

БДП, Класни 

ръководители 

19. Да се проведе среща с училищното настоятелство за обсъждане 

проблеми по БДП и набелязване на конкретни мерки за 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители, 

Директор,УК 

по БДП 

м.11-12. 

2021г. 

Директор, 

УК по БДП 



решаването им. Превенция 

родители 

20. Индивидуални разговори с ученици и техните родители, които 

имат рисково поведение по БДП. 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители, 

Превенция 

родители 

Всички учители Постоянен Всички 

учители 

21. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да 

разяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и 

употребата на защитни средства при движение по пътищата. 

 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители 

Класни 

ръководители, 

учители 

Постоянен Класни 

Ръководителич

ители 

22. Ангажираност на родители в оказване на помощ при провеждане 

на мероприятия по БД. 

 

 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители, 

Превенция 

родители 

Директор,  

УК по БДП, 

Всички учители 

Постоянен Директор,  

УК по БДП, 

Всички 

учители 

23. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда 

/екскурзии, походи, зелено училище, наблюдения, посещения на 

театър, музеи и други/, да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението. Да се 

уведомяват и общинските отговорници в 1 РПУ, гр. София 

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. Учители, 

Директор, 

Всички 

учители, 

участващи в 

заниманията 

Не по-късно 

от три дни 

преди 

събитието 

Директор, 

Всички 

учители, 

участващи в 

заниманията 

24. При възникване на пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с деца 

и ученици и настъпила смърт, задължително веднага да се 

информира, Началника на РУО София-град и Министъра на 

образованието и науката в срок от 2 часа. 

МОН, РУО-

София-град 

Директор Постоянен Директор 

25. Да се информира РУО-София-град и Министъра на образованието 

и науката в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици 

при наранявания. 

МОН, РУО-

София-град 

Директор Постоянен Директор 

26. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт в едноседмичен срок, да се организира и 

проведе педагогически съвет. 

Отговорност за 

живота и 

здравето на 

учениците 

Директор При 

настъпило 

събитие 

Директор 

27. Да се изготви и изпрати информация в РУО на МОН/при Информираност УК по БДП 17.09.2021г. УК по БДП 



необходимост/ за ученици, пострадали при ПТП през лятото. за живота и 

здравето на 

учениците 

28. Да се изготви, списък на всички желаещи ученици – 

велосипедисти за обучение по БДП с помощта на КАТ,  за 

следващата учебна година.  

Подготвени деца 

и ученици в 

областта на 

БДП. 

Класни 

ръководители и 

УК по БДП 

м.05.2022г. Класни 

ръководители 

и УК по БДП 

29.  Включване в републикански шампионат “Младежта за 

безопасност на движението” - по безопасност на движението и 

приложно колоездене 

Повишаване на 

техниката и 

умението за 

управление на 

велосипедистит

е при спазване 

на правилата по 

БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 

приложните 

елементи от 

специализирани

те програми по 

БДП и медико-

санитарна 

защита. 

Класни 

ръководители 

м.4-5 

2022г. 

Класни 

ръководители 

30. Включване в националната ученическа викторина по безопасност 

на движението “Да запазим децата на пътя” 2022г. 

 

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици 

за действие в 

условията на 

пътното 

движение и 

формиране на 

култура за 

безопасно 

поведение на 

пътя. 

 “Пътна полиция” 

гр. София, 

 Класни 

ръководители 

Училище

н кръг-

Февруари 

2022г.    

Общинск

и кръг-

Февруари 

– март 

2022г.      

Областен 

кръг-

Април 

2022г.    

Национал

ен кръг-

май 

2022г.  

Докладвана от 

отговорните 

институции 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 



31. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в 

системата на средното образование във връзка с обучението по 

БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на 

БДП.       

Заимстване на 

добри 

европейски 

практики. 

Директор,  

УК по БДП 

Постоянен. Директор, УК 

по БДП 

                                      

 

                    Председател: Татяна Борисова-Вартабедян 

                    Член: Красимира Атанасова 
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