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на
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Планът е приет на заседание на ПС,
Протокол № 13 от 12.09.2022г.
1

Училищната комисия е важен елемент в системата за възпитанието и обучението по безопасност на движението. Тя има за
задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно –възпитателния процес по безопасност на
движение- то във всяко едно училище. Компетентността и правилното формиране на нейния състав има решаващо значение за
нейното ефективно функциониране и постигане на положителни резултати.
I . ЦЕЛИ:
1. Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните,
придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в градска
среда и оказване на помощ в случай на опасност.
3. Учениците да могат да правят точни анализи, оценки и да прогнозират развитието на пътно-транспортната ситуация ,на
поведението на участниците в нея и на свое- то собствено поведение.
II . ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания ,умения и навици, необходими за училищна адаптация към живота.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способите за тяхното
предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от различни източници.
3. Учениците да се запознаят с основните изисквания на Правилника за приложение на Закона за движение по пътищата.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучава на правилата за движение по
пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
III . ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:
1. С решение на ПС е утвърдена КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олег Кацарски- учител
ЧЛЕНОВЕ :

1. Тихомир Ценов- учител
2. Поля Йорданова – учител

Обучението на учениците се провежда в ЧК като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година
и се преподава както следва :
I клас – 9 часа
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II – IV клас - 6 часа
V – VII – клас – 5 часа
Разработеният училищен план е съобразен със Заповед № РД 09-660/15.03.2021г. на министъра на образованието.
При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала:
- Учебни тетрадки по Безопасност на движението от I до VII клас;
- Методическо ръководство за работа с учебните тетрадки;
- Закон за движението по пътищата – изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020г.. в сила от 11.08.2020г.
За преподаватели по БДП се определят класни ръководители, изучавали БДП и методика за преподаването й за съответната
възрастова група или преминали квалификационен курс по методика на обучението по БДП.

VI. План за действие за 2022г./2023г. за БДП на МОН в частта си касаеща 150 ОУ „ Цар
Симеон Първи“ като общинско, неспециализирано, основно училище.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1
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No

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по
мярката

Индикатор и срок по
мярката, докладвани на
заседания на ДОККПБДП
и в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Източник на
информация за
докладване на
изпълнението
на мярката

1.1

Цел:
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в
единна стратегическа рамка
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1.1.1

1.1.2

Годишна актуализация на Плана
за действие за БДП 2023 г.

Разработване на годишен планпрограма за БДП на ДГ и на
училищно ниво.

Гъвкавост и
адаптивност на
годишното
изпълнение на
политиката по БДП
съгласно годишните
приоритети и
оперативни цели на
националната
политика по БДП,
разработвани от
ДАБДП.

МОН

Актуализиран План за
действие за БДП.
Предложения на
компетентните институции.
Срок: за актуализацията ежегодно - постоянен.

Годишна плановост на ДГ
мерки по БДП на ниво УКБДП
ДГ и на училище

Годишни план-програми за
БДП на ДГ.
Годишни план-програми за
БДП на училищно ниво.
Срок: ежегодно
15 септември 2020-2029 г.

Актуализиран
План за действие
за БДП.
Информация,
докладвана на
заседанията на
ДОККПБДП.

Годишна планпрограма за
БДП,
представена от
директора на
ДГ. Годишна
план-програма
за БДП,
представена от
директора на
училището.
Годишни планпрограми за
БДП на
представени на
ОБКБДП.

1.1.3

Докладване на годишното
изпълнение на държавната
политика по БДП пред ДАБДП.

Годишна отчетност
на държавната
политика по БДП състояние на БДП,
изпълнение на
поставените
стратегически цели,
и приоритети от
програмата на МС,
свързани с БДП.

МОН, РУО, ДГ,
училища, ЦПЛР

Доклад за годишното
изпълнение на държавната
политика по БДП.
Срок: 31 март.
Доклад от институциите
към ДАБДП за изпълнени
годишни мерки по БДП по
цели.
Срок: 15 февруари.

Доклад за
годишното
изпълнение на
държавната
политика по БДП.
Представени
доклади от
институциите
към ДАБДП
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1.1.4

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП
за взаимодействие по обмен на
информация, анализиране на
пътнотранспортните произшествия
с участие на деца.

Осигуряване на
информация за
пътнотранспортни
произшествия с деца и
набелязване на мерки
за тяхното
ограничаване и
намаляване на
последствията.
Предприемане на
корективни действия
за подобряване
изпълнението на
политиката за
взаимодействие по
обмен на информация.

МОН, ЦИОО, РУО,
ГДНП, сектор
„Пътна полиция“,
ОДМВР, общини

Изготвени обобщени
справки
данни по области в
съответствие с
административнотериториалното деление на
страната за общия брой на
децата в групите за
задължително
предучилищно образование
в детските градини и
училищата, ЦПЛР и на
учениците, разпределени
според етапите за
придобиване на основно и
средно образование, и по
класове отглеждат,
обучават, възпитават и
социализират в детските
градини, училищата и ЦПЛР
и справки за ПТП с
участието на деца по вид и
показатели, които се
съдържат в
Автоматизираната
информационна система
„Пътна полиция" на МВР,
подсистема ПТП, и в нейния
Справочен модул;.

Информация,
докладвана по
електронен път
между МОН и
ГДНП;
Информация
докладвана
между МОН и РУО
Информация
докладвана
между РУО и
кметовете на
общините.

Срок:
регулярно на шестмесечие и
годината.
1.2

Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на
държавната политика в областта

1.2.1

Изпълнение на методически
указания на ДАБДП в

Стандартизиране на
планирането,

МОН, РУО, ДГ,
училища, ЦПЛР

Изпълнени методически
указания.

Информация за
изпълнени
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изпълнение на НСБДП и
произтичащите от нея
документи.

изпълнението,
оценката и отчитането
на държавната
политика по БДП.

Срок: постоянен.

мерки по БДП
за целите на
заседания на
ДОККПБДП/ОКБ
ДП.
Кореспонденция
между
институциите

1.3

Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за
различните аспекти от БДП

1.3.1

Прилагане на единна
комуникационна стратегия по
БДП.

Провеждане на
целенасочена
комуникационна и
медийна политика.

МОН, РУО, ДГ,
училища, ЦПЛР

Активна медийна политика.
Срок: постоянен.

Излъчване на ясни и
единни послания на
ангажираните по
темата за БДП
държавни
институции в
общественото
пространство.

Официална
интернет
страница на МОН
– www.mon.bg
Официални
страници на РУО,
ДГ, училища,
ЦПЛР.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1

Цел:
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като
участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца
и ученици по БДП в системата на
образованието в единна
концептуална рамка:
-

осъвременяване на учебната
документация по БДП въз
основа на опита в Република

Поставяне на темата
във фокуса на
обществен дебат
Подобрено
управление на
дейностите за
възпитание и

ДГ, училища,
ДПО, ДСПУО,
ДПОО

Изпълнени мерки за
подобряване обучението
на деца и ученици по
БДП.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП и
годишно в
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България и водещите страни
по отношение на БДП;
-

заделяне на финансови,
технически и човешки
ресурси за обезпечаване на
обучението по БДП;

-

определяне на конкретни
образователни цели като
минимални изисквания за
обучение по БДП в детските
градини и училищата;

-

интегриране на темите по
БДП в темите от учебното
съдържание по
общообразователните учебни
предмети и/или по
предметите за придобиване
на професионална
квалификация, едновременно
с преподаването им като
отделен предмет;

-

прилагане на единни
образователни стандарти по
места;

-

използване на учебни
материали и подходи,
адаптирани както към
възрастта и зрелостта на
обучаваните, така и към духа
на времето;

-

обучение с натрупване, при
което всяко ниво на

обучение на децата
и учениците по БДП
Подготвени деца и
ученици в областта
на БДП.

годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.
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обучение надгражда
предишното с цел
приемственост и ефективен
напредък;
-

подпомагане на
ръководствата на училищата
и детските градини от
централните и местните
власти в прилагането на
националната политика по
обучение в областта на БДП;

-

обезпечаване на училищата и
детските градини с годишни
образователни планове за
безопасна градска мобилност
с участието на експерти от
общините, ОДМВР, ПБЗН,
ЦСМП, родители и др. при
спазване на държавен
образователен стандарт за
приобщаващо образование;

-

насоченост на БДП не само
към придобиване на знания и
разбиране на правилата за
движение, но и към промяна
на нагласите и мотивацията;

- практическа насоченост на
уроците - да се провеждат не
само в класната стая, но
също така да включват
обучение и опит на практика
- както в защитена среда,
така и в реални условия,
адаптирани към ролята,
която имат в системата за
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движение, в т.ч. обучение по
оказване на първа помощ за
учениците в горните класове;
- осигуряване на механизъм за
обратна връзка и оценка на
ефективността от обучението
по БДП.
2.1.2

2.1.3

Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти в
системата на средното
образование във връзка с
обучението по БДП.

Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП
за деца и ученици в системата на
образованието.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.

ДПСРККР

Заимстване на добри
европейски
практики.

Подкрепа за
творческите изяви
на децата по темата
за БДП.

Изпълнени мерки за
подобряване
квалификацията на
специалистите по БДП в
системата на
образованието.
Срок: постоянен.

ДГ, училища,
ЦПЛР, ДПО,
ДСПУО, ДПОО

Изпълнени извънкласни
инициативи по БДП за
деца и ученици в
системата на
образованието.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.
Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.
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2.1.4

2.1.4.1

Организиране и провеждане на
национални състезания по БДП,
национални, регионални и
общински извънкласни
инициативи за деца и ученици в
системата на образованието,
свързани с културата на
движение по пътищата.

Подкрепа за
творческите изяви
на децата по темата
за БДП.

Организиране и провеждане на
Национално състезание по БДП

Подпомага
възпитаването и
обучението на
учениците в култура
на поведение на
пътя, свързана със
спазването на
общовалидните
правила и норми за
лична и колективна
безопасност.
Подкрепя учениците
да могат да взимат
самостоятелни и
адекватни решения в
различни ситуации
на пътя, като
осъзнават действията
си и носят пряка
отговорност за това.
Подпомага
възпитаването на
качества от значение
за общото личностно
развитие като
информираност,
култура в

I състезателна група:
учениците от II до IV клас
II състезателна група:
ученици от V до VII клас

МОН
МВР, Сектор
Пътна полиция
ДОККПБДП
ДГ, училища,
ЦПЛР, ДПО,
ДСПУО, ДПОО

Училища, МВР,
Сектор Пътна
полиция, РУО

Изпълнени инициативи по
БДП за деца и ученици в
системата на
образованието.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.

Организирана и
проведена олимпиада по
БДП

Докладвана от
отговорните
институции

Срок: постоянен

Протоколи от
класирането на
учениците.
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2.1.4.2

Национална ученическа
викторина по безопасност на
движението “Да запазим децата
на пътя” 2023
Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до
7 клас на училищата и ЦПЛР в
страната.

2.1.4.3

Републикански шампионат
“Младежта за безопасност на
движението” - по безопасност на
движението и приложно
колоездене

отношенията,
съобразителност,
уважение към
общността и
правилата. Чрез
състезанието могат
да се проследят и
някои резултати на
учениците,
придобити в
следствие на
обучението по БДП.
Подкрепя
изграждането на
умения и навици за
действие в условията
на пътното движение
и формиране на
култура за безопасно
поведение на пътя.
Популяризиране
движението за
безопасност и
култура на
безопасно
поведение в пътна
обстановка.

НДД. ГДНП,
сектор “Пътна
полиция”,
НДПК,РУО
Монтана

Срок: постоянен

НДД, общини,
училища

Срок: постоянен

Докладвана от
отговорните
институции
Протоколи от
класирането на
учениците.
Докладвана от
отговорните
институции
Протоколи от
класирането на
учениците.

Повишаване на
техниката и
умението за
управление на
велосипедистите при
спазване на
правилата по БДП.
Подпомагане на
усвояването на
приложните
елементи от
специализираните
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програми по БДП и
медико-санитарна
защита.

2.1.4.5

2.1.4.6

Ограничаване на рисковете от ПТП
при осъществяване на организиран
превоз на деца, свързан с учебна
и/или извънучебна дейност в
системата на предучилищното и
училищно образование.

Провеждане на кампании на
институциите в областта на БДП,
насочени към деца и ученици.

Осигуряване на
МОН, РУО,
безопасен транспорт
училища, ДГ,
за учениците в
ЦПЛР
средищните училища.
Усъвършенстване на
контрола за безопасен
превоз на деца и
ученици в пътните
превозни средства.

Подготвени деца и
ученици в областта
на БДП.

Срок: постоянен.

Провеждане на кампания „Пътят
на първокласника“.

Определяне на найбезопасния маршрут
от дома до училище
и обратно и
идентифициране на

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП
/ОКБДП и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.

МОН, РУО,
училища, ДГ,
ЦПЛР

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

2.1.6.1

Изпълнени мерки за
ограничаване на
рисковете от ПТП при
осъществяване на
организиран превоз на
деца.

Изпълнени кампанийни
инициативи в областта на
БДП, насочени към деца и
ученици.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП/
ОКБДП и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.

Училища, РУО,
ОДМВР, общини

Изпълнени кампанийни
областта на БДП,
насочени към ученици от
начален етап на
основното образование

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
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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.
2.1.7

2.1.8

Провеждане на кампании на
ОКБДП за безопасна градска
мобилност, насочени към деца и
ученици

Активизиране на дейността на
училищните комисии в
развитието на средата за
обучение по БДП и прилежащата
пътна инфраструктура и
организация на движението в
непосредствена близост до
училището.

Подготвени деца и
ученици в областта
на БДП
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Формиране у
учениците на
съзнателно и
отговорно
отношение към
въпросите на
личната
безопасност и тази
на околните,
придобиване на
основни

РУО, училища,
ДГ, ЦПЛР

Срок:

заседания на
ОБКБДП и
годишно в
областния
годишен доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП на ОКБДП.

Изпълнени кампанийни
инициативи в областта на
БДП, насочени към деца и
ученици

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ОКБДП и
годишно в
областния
годишен доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.
Отчети за
дейността на
комисиите

Срок: постоянен.

Училищни
Дейност на училищните
комисии по БДП, комисии по БДП
РУО, ОДМВР
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация –
регулярно за
заседания на
ОКБДП и
годишно в
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допълнителни
знания и умения за
разпознаване и
оценка на опасните
ситуации и
вредните фактори в
околната среда, и
оказване на помощ
в случай на
опасност .

годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП.

V. Календарен план УКБДП
1. Разработване на училищен учебен план за обучение по БДП като приложение към Списък-образец № 1
Срок : 03.09.2022 г.
Отговорник : Директор,
ЗДУД
2. Осигуряване на учебни програми по БДП ; учебни средства за учениците /учебници и тетрадки/ и методически
ръководства за учителите.
Срок : 15.09.2022 г.
Отговорник : Директор,
ЗДУД
3. Съвместно с общинските ръководства да се осигури обезопасяване района на училището.
Срок : 15.09.2022г.
Отговорник : Директор,
ЗДУД
4. Да се планира квалификационна дейност на учители, преподаващи БДП
Срок : 31.09.2022 г.
Отговорник : ЗДУД
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5. В началото на учебната година класните ръководители в ЧК да запознаят учениците с пътно- транспортната обстановка в
района на училището.
Срок : м. септември 2022г.
Отговорник : Кл. р-ли
6. Класните ръководители и преподавателите по БДП да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като
участници в пътното движение.
Срок : м. септември 2022г.
Отговорник : Кл. р-ли
Преподавателите по БДП
7. С учениците от I – VII класове да се провеждат ежедневно в края на последния час „5-МИНУТКА“ –краткотрайно
занимание, напомняне за безопасността на движение и задължения на пешеходеца на улицата. След завършване на
учебните занятия учителите извеждат учениците до улицата и ги изчакват да се разотидат.
Срок : постоянен
Отговорник : Класните р-ли; учители
8. За всеки ученик от I – IV клас да се определи съвместно с родителите му най-безопасния път от дома до училището и
обратно.
Срок : м. септември 2022г.
Отговорник : Кл. р-ли
9. Класните ръководители да раздадат на родителите за попълване декларации, в които да определят кой ще води и прибира
детето от училище или то само ще се придвижва.
Срок: м. септември 2022г.
Отговорник : Кл. р-ли
10. Класните ръководители да извършват срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик за определяне качеството на
обучението по БДП във всеки клас в края на ПЪРВИ и ВТОРИ учебен срок.
Срок: месец 01; 05; 06 . 2023 г.
Отговорник : Кл. р-ли, преподавателите по БДП
11. Организиране на група „МЛАД РЕГУЛИРОВЧИК“ с ученици от VII кл. Да се влезе във връзка с МВР и общинската
комисия по БДП.
Срок : 30.09.2022г.
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Отговорник : Олег Кацарски- учител
12. При провеждане на наблюдения, екскурзии, зелени училища и др. с учениците да се прави инструктаж от учителите за
припомняне правилата за БДП.
Срок : постоянен
Отговорник : учителите
13. При организиране на общо-училищни спортни и други масови прояви, учениците от I –VII кл. Да се включат за
осигуряване на ред и безопасно движение.
Срок : постоянен
Отговорник : учителите
14. Преподаваният материал ,съгласно съответните учебни програми се отразява задължително в дневника на всеки клас и в
материалната книга.
Срок : постоянен
Отговорници : Учителите по БДП
15. Да се извършва текущ контрол на учебния процес по БДП.
Срок : постоянен
Отговорник : Директор
16. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.
Срок : постоянен
Отговорник : Кл. р-ли; преподаватели по БДП
17. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително се информират Министъра на МОН и РУО на София-град в срок
от 24 часа при смъртен случай и в срок от 3 дни – при нараняване.
Срок : постоянен
Отговорник : Директор
18. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт,в едноседмичен срок да се
организират и проведат заседание на ПС и общо-училищна родителска среща.
Срок : постоянен
Отговорник : Директор
16

VI. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА:
М. СЕПТЕМВРИ
1. Приемане на настоящия план.
2. Запознаване с бюлетина на КАТ.
М. ДЕКЕМВРИ
1. Информация за хода на работата по класове.
М. МАРТ
1. Подготовка за месеца на безопасността.
2. Актуализиране на нагледните табла.
Отговорник : Олег Кацарски- учител
М. ЮНИ
1. Информация за работата на комисията по „Безопасност на движението“ през учебната година.
Към Календарния план на училището ще бъде приложен План за квалификационна дейност на учителите, преподаващи БДП,
Програма за дейностите и насоките при обучение на учениците по БДП.
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