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Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка с Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България 2021- 2030 г., приета с Решение № 775 от 

26.10.2020 г.на МС, и на Плана за действие 2021- 2023 към Националната стратегия за БДП, във 

връзка с изпълнението на Секторната стратегия за БДП на Министерството на образованието и 

науката, утвърдена със Заповед № РД09-528 от 02.03.2021 г., и утвърден План за действие 2021 за 

БДП на Министерството на образованието и науката – Заповед № РД09-660/ 15.03.2021 г.на 

министъра на образованието и науката. 

Комисия за разработване, назначена със Заповед  № 284/13.07.2022г. 

Председател: Фетие Мехмед –  Учител  

Членове: 

1. Нели Манчева– Старши учител  
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УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1. През учебната 2022/ 2023 година, обучението по защита при безопасност на движението 

се осъществява по учебна програма за обучение на учениците по безопасност на движението, 

утвърдена от Министъра на образованието и науката.  

           2. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на учебното заведение. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора. 

3. Занятията се провеждат от правоспособни учители в часа на класа през учебната година. 

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, 

инструктивни материали от централния и местен печат, учебно – методически помагала и други. 

  

ІІІ. ЦЕЛИ 

           1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище и извън него. 

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

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации. 

           3. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на  

Движението по пътищата. 

          4. Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

 

ІV.  ДЕЙНОСТИ: 

 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 

1. Дейности по обезопасяване района на училището. 

2. Запознаване на педагогическите специалисти със Система  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.    

3.  Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет. 

4.  Провеждане на родителска среща с родителите на учениците за указания за изработване на безопасен 

маршрут на всяко дете. 

5.  Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец № 1 се представя за одобряване и заверка. 

6.  УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на обучението по БДП през 

учебната година. 

7.  УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни тетрадки по БДП. 

8.  Приемане и обсъждане на план-схема за безопасност на пътуване в училищните автобуси. 

9.  Месечно работно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 



1.  Всички преподаватели по БДП, които не са класни ръководители, поставят в дневниците или на табло в 

учителската стая копие от годишно планиране по БДП в този клас, в които преподават. 

2.  Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в часа на класа. 

3.  График на УКБДП за месеца за: 

   3. 1. Посещение на учебни форми: урока 5-минутка 

   3. 2. Квалификация на учителите по БДП 

   3. 3. Изграждане на учебно-материална база по БДП 

   3. 4. За обезопасяване района на училището. 

4. Контрол на провеждане на 5-минутката в 1- 4 клас. 

5.  Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

6.  Изготвяне списък на учениците с опасно поведение, като участници в движението, за групова и 

индивидуална възпитателна работа. 

7.  Съставяне план на предметните комисии и методически обединения за търсене на интегративни връзки 

между теми по БДП и съдържанието на различните предмети. 

8.  Контрол на безопасността в училищните автобуси. 

9.  Месечно работно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

1.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    1. 1.  Уроци по БДП 

   1. 2.  Петминутка 

   1. 3.  Извънкласни форми. 

2.  Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

3.  Работа на УКБДП по плана за: 

    3. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

    3. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

    3. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

4.  Отбелязване на 19. 11.  -Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 

5.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ 

1.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    1. 1.  Уроци по БДП 

    1. 2. Петминутка 

    1. 3. Извънкласни форми. 

2.  Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

3.  Работа на УКБДП по плана за: 

    3. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

    3. 2. Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

    3. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

4.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

1.  Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици от 1-ви, 

2-ри и 4-ти клас. 

2.  Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

3.  Работа на УКБДП по плана за: 

    3. 1.  Квалификация на учителите по БДП 



    3. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

    3. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

4.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Лицензи  

МЕСЕЦ    ФЕВРУАРИ 

1.  Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП по 

отношение на: 

    1. 1.  Урокът 

    1. 2.  Петминутката 

    1. 3.  Извънкласните форми 

    1. 4.  Резултатите от срочните тестове 

    1. 5.  Обезопасяване района на училището 

    1. 6.  Изграждане на учебно-материална база 

    1. 7.  Работата с рисковите деца и ученици 

2.  Внасяне в общината на предложение за финансиране на обучението по БДП в СИП за следващата 

учебна година. 

3.   Приемане на план-график и провеждане на училищно, градско и общинско състезание по БДП, като 

част от националното състезание-викторина. 

4.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    4. 1.  Уроци по БДП 

    4. 2.  Петминутка 

    4. 3.  Извънкласни форми. 

5.  Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

6.  Работа на УКБДП по плана за: 

    6. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

     6. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

     6. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

7. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ   МАРТ 

1.  Приемане на план за учебни екскурзии. 

2.  Провеждане на училищно и градско състезание. 

3.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    3. 1. Уроци по БДП 

    3. 2. Петминутка 

    3. 3.  Извънкласни форми. 

4. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

5.  Работа на УКБДП по плана за: 

    5. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

    5. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

    5. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

6.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

1.  Провеждане на общинско състезание. 

2.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    2. 1.  Уроци по БДП 

    2. 2.  Петминутка 



    2. 3.  Извънкласни форми. 

3.   Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

4.   Работа на УКБДП по плана за: 

    4. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

    4. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

5.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ   МАЙ 

1.  Участие в областно състезание. /Ако училищният отбор се класира/ 

2.  Провеждане на срочен тестови контрол. 

3.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 

    3. 1. Уроци по БДП 

    3. 2.  Петминутка 

    3. 3. Извънкласни форми. 

4.  Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

5.  Работа на УКБДП по плана за: 

    5. 1.  Квалификация на учителите по БДП 

    5. 2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /площадки, кабинети/ 

    5. 3.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

6.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ   ЮНИ 

1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 

    1. 1.  Изпълнение на плана на комисията за учебната година. 

    1. 2.  Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

 

ВЯРА КЪРШЕЛИЕВА 

ДИРЕКТОР 

ГРАФИК 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ЧАСОВЕТЕ   

ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО  ПЪТИЩАТА  

ЗА  УЧЕБНАТА  2022/ 2023  ГОДИНА 

№ тема брой 

часове 

дата 

I клас 

1 Моят безопасен път до училище и обратно 1 15.09.2022 г. 

2 Моят робот знае безопасен път до училище 1 13.10.2022 г. 

3 Пешеходна пътека 1 17.11.2022 г. 

4 Аз не пресичам сам 1 14.12.2022 г. 

5 Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците 1 18.01.2022 г. 

6 Двуколесни пътни превозни средства за деца 1 22.02.2022 г. 

7 Знам къде съм 1 15.03.2022 г. 

8 Знам къде са пътните превозни средства 1 19.04.2022 г. 

9 Знам къде са другите 1 10.05.2022 г. 

ІІ клас 

1 Улиците до моето училище* 1 21.09.2022 г. 

2 Моят робот знае къде да пресича* 1 26.10.2022 г. 

3 Алгоритъм за безопасно пресичане 1 21.12.2022 г. 

4 Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства 1 22.02.2022 г. 

5 Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил 1 22.03.2022 г. 

6 Виждам и чувам пътните превозни средства* 1 10.05.2022 г. 

ІII клас 

1 Път. Елементи на пътя. 1 16.09.2022 г. 

2 Велосипед. * 1 24.10.2022 г. 

3 Пътен светофар за велосипедисти. 1 16.12.2022 г. 

4 Безопасни места за управление на велосипед.* 1 24.02.2022 г. 

5 Моят робот спазва сигналите на светофара.* 1 28.04.2022 г. 

6 Знам къде са пътните превозни средства.* 1 12.05.2022 г. 

 

 


