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I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Състав на комисията по БДП е определен със Заповед № РД-

16-468/14.09.2022г. на директора на училището и е както следва : 

 

 Председател: Симо Цветков Цеков – старши учител 

 

 Членове: Димитрина Станчева Ташева  

        Весела Петрова Симеонова 

        Димитър Витанов Трифонов  

        Татяна Славчева Цветкова 

  

2. Планът на комисията е утвърден със Заповед № РД-16-

469/14.09.2022 г. на директора на училището 

 3. Обучението по БДП е задължително и  се осъществява в съответст- 

вие с държавните образователни изисквания 

 4. През учебната 2022/2023 година обучението по БДП се 

осъществява по учебни програми утвърдени от МОН 

 5. Училищната комисия информира и осигурява условия на 

учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП 

 

 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

1. Извършва се от директора на ОУ“Хр.Смирненски“ гр. Червен 

бряг, съдействието и участието на длъжностни лица от местните 

организации на МВР, Гражданска защита, БЧК и квалифицирани членове 

на училищното настоятелство 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със 

заповед на директора 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители и 

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 др. 

 

 

 

 

 



III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

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

непедагогическия персонал в училище и извън него 

2. Изграждане на усъвършенствани защитни механизми спрямо 

опасностите, произтичащи от пътната среда 

3. Развиване на умения за безопасно поведение на пътя на на 

основата на непосредствени зрителни и слухови възприятия 

4. Подпомагане на процесите за развиване на концентрацията на 

вниманието, паметта, дисциплинираност и отговорното поведение на пътя 

5. Формиране на знания и умения за ранно индентифициране на 

рисковете и навременна реакция за недопускане на пътен конфликт и на 

последствията от него 

6. Разпознаване на различните видове пътища, пътни превозни 

средства и основни групи пътни знаци 

7. Проява на отговорност и самоконтрол, правилно планиране на 

поведението на основата на наблюдение на средата 

8. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване 

чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с адекватна подкрепа 

на родители и учители 

  

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ   

 

Месец  Септември 

 

1. Заседание на УК по БДП 

        Срок: 21.09.2022г. 

        Отг. УК БДП 

2. Планът на УК по БДП се приема на заседание на Педагогическия 

съвет 

        Срок: 20.09.2022г. 

        Отг. С.Цеков 

3. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от 

първи и втори клас за изработване на безопасен маршрут на всяко дете 

        Срок: 23.09.2022г. 

        Отг. кл. р-ли 

4. Организация за снабдяване на учениците с учебни тетрадки по 

БДП 

        Срок: 30.09.2022г. 

        Отг. кл. ръководители 

               Предс. УК БДП 

 



5. Провеждане на инструктаж с пътуващите ученици 

        Срок: 20.09.2022 г. 

        Отг. кл. ръководители 

 

6. Квалификация на учителите от I – VII клас по БДП 

        Срок: по график 

        Отг.Д.Станчева 

7. УК по БДП анализира изпълнението на предложенията за 

обезопасяване района на училището 

        Срок: 30.09.2022 г. 

        Отг. УК БДП 

8. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за 

обучение по БДП в часа на класа 

        Срок:30.09.2022г.  

        Отг. кл.ръководители 

 

 

Месец Октомври 

 

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

        Срок: 14.10.2022г. 

        Отг. УК БДП 

 

 

Месец Ноември 

 

1.Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

ПТП 

Срок : 16.10.2022 г. 

Отг. УК БДП 

2.Работно заседание 

        Срок: 29.11.2022 г. 

        Отг. Предс. УК БДП 

 

 

Месец Декември 

 

1. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение 

като участници в уличното движение 

        Срок: постоянен 

        Отг.кл. р-ли и път.уч.ли 

  

 



Месец Януари 

  

1. Месечно работно заседание 

        Срок: 12.01.2023г. 

        Отг. предс. УК БДП 

2. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка 

по БДП за учениците от първи до седми клас 

        Срок: 27.01.2023г. 

        Отг.кл.р-ли 

 

 

Месец Февруари 

 

1.Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за 

ефективността на обучението по БДП по отношение на: 

 

-Резултати от срочните тестове 

-Работа с рискови ученици 

        Срок: срочен Педаг.съвет 

        Отг. предс.УК БДП 

        Отг.УК БДП 

 

 

Месец Март 

 

1. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково 

поведение по БДП 

        Срок: постоянен 

        Отг. кл. р-ли 

2. Месечно работно заседание 

        Срок: 16.03.2023г. 

        Отг. предс.УК БДП 

 

 

Месец Април 

 

1.Провеждане на среща с лице от КАТ на тема: „Безопасното 

движение по пътя – индивидуален и национален проблем“ с учениците от 

начален курс 

        Срок: 17.04.2023г. 

        Отг. предс.УК БДП 

 

 



Месец Май 

 

1.Провеждане на срочен тестов контрол за начален курс 

        Срок: 31.05.2023г. 

        Отг. кл. р-ли 

- четвърти, пети и шести клас  - 09.06.2023 г. 

- седми клас – 22.06.2023г 

         Отг. кл. р-ли 

2. Квалификация на учителите за следващата учебна година 

        Срок: по график 

        Отг. предс.УК БДП 

3. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за 

следващата година 

        Срок: 31.05.2023г. 

        Отг. УК БДП 

 

 

Месец Юни 

 

1.Преди всяко напускане на училищната сграда 

/екскурзии,походи,зелени училища,наблюдения и др./ да се провеждат 

разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на 

движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

        Срок: постоянен 

        Отг. кл. р-ли 

2.При възникване на ПТП с деца и ученици и настъпила смърт, 

задължително да се информира Началника на РУО в срок от 24 часа – 

писмено, по телефона – веднага. 

        Срок: постоянен 

        Отг.УК БДП,Ръководството 

3.УК по БДП докладва пред Педагогическия съвет за: 

-Изпълнение плана на комисията за учебната година 

                

Председател на комисията:…/п/……… 

    /Симо Цеков/ 

Членове:…………/п/………… 

                  /Д. Станчева/ 

             ………/п/…………….. 

                  /Д. Трифонов/ 

             ………/п/………….. 

                   /В. Петрова/ 

              …………/п/…………. 

                                /Т. Цветкова/ 


