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№ I.Общи положения 
1 УК по БДП е орган в помощ на ръководството на училището по организацията и контрола 

на обучението по БДП, както и на учителите 
2 Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет. 
3 Състав на УК по БДП  

Председател  
Жулиета Нешкова Директор 
Членове Отговорник за обучението по 

БДП в: 
   
1 Ерджан Хасан учител-специалист с квалификация 
2 Нехире Али учител-специалист с квалификация 

4 Планът на УК по БДП е приет на заседание на педагогическия съвет. 
5 Съгласно Заповед РД09-619/31.10.2000г. обучението по БДП за учениците от I-VII клас е 

задължително съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 
6 Заседания на комисията се провеждат всяка последна седмица на месеца по график. 
№ II.Организация на обучението по БДП 
1 Извършва се от Директора на училището със съдействието и участието на длъжностни 

лица от: 
-Сектор „Пътна Полиция”-ОДП, гр.Шумен 
-Регионална дирекция автомобилна администрация 
-СБА 
-Областен център на БЧК, гр.Шумен 

2 Обучението по БДП се провежда от учители, определени със Заповед  на Директора 
 № Група, клас Име на учителя Длъжност 
     
  I – IV кл. ръководители на съотв. 

класове 
учител 

  V – VII Ерджан Хасан учител-специалист с 
квалификация 

3. Обучението по БДП се провежда с помощта на:  
- учебно-методическа литература, одобрена от МОН;  

- дидактически материали; 

- тематични предавания по: 

 радио 

 телевизия; 

- информация от Интернет; 

№ III. Цели на обучението по БДП 



Основна цел на обучението по БДП е да се възпита транспортна култура и да се изградят 
умения и навици у децата и учениците с цел да няма пострадали от ОУ „Св. Климент 
Охридски” при ПТП. 
1 Учениците да демонстрират основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни 

пътни ситуации 
- в квартала 

- в населено място 

- извън населеното място 

2 Формиране у учениците на съзнателност и дисциплина към собствената безопасност и 
тази на останалите участници в движението.  

3 Оказване на първа долекарска помощ при необходимост. 

№ IV. Основни задачи 
1 Формиране на система от специални знания и умения и превръщането им в поведение за 

самосъхранение, изграждане на етични взаимоотношения между участниците в 
движението. 

2 Знанията и уменията по БДП в училище да допринесат за развитието на нова, обществена 
транспортна култура. 

3 Осигуряване знания за безопасно движение, за особеностите и опасностите на движението 
по пътищата. 

4 Създаване на условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата 
на движение и с подкрепата на родителите. 

№ V. Основни направления за работата на комисията 
1 Възпитанието и обучението по БДП за формиране на знания и умения, необходими за 

развитие у децата и учениците на „шесто чувство” – да предвиждат опасностите и да 
реагират правилно в реална пътна среда. 

2 Обезопасяване района на училището. 
3 Снабдяване с учебни помагала. 
4 Квалификационна дейност на учителите по БДП. 
5 Квалификационна дейност на учениците. 
6 Подобряване на учебната материално-техническа база. 
7 Дидактическо осигуряване. 
8 Контрол на обучението по БДП. 
9 Училищни, регионални, национални прояви и кампании по БДП. 
10 Работа на УК по БДП с родителите. 
11 Анализ на причините, обстоятелствата и последиците от ПТП с деца и ученици. 
12 Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство за решаване на конкретни 

проблеми по БДП с обществено-граждански  организации. 
13 Привличане на спонсори. 
14 Привличане на средствата за масова информация. 

15 Работа по проекти. 

Дейности по направленията 
I. Възпитанието и обучението по БДП за формиране на специални 

знания и умения 



№ Дейност Срок Отговорник 
1 Обучението на децата и учениците по БДП се 

организира и провежда в съответствие с 
приложението в ръководството за работа на 
директора и учителите за учебната 2018/2019г.  

постоянен Директорът 

2 При разработването на училищните учебни 
планове да се има предвид и да се спазва Заповед 
№РД 09-619/31.10.2000 на Министъра на 
образованието и науката.  

IX Директорът 

3 Да се заложат на отделен ред в Списък Образец 
№1 часовете по БДП. 

IX Директорът 

4 Планът на УК по БДП заедно със Списък Образец 
№1 да се представи за одобряване и заверка. 

IX Директорът 

5 УК по БДП да информира педагогическия съвет за 
организацията на обучението по БДП през 
учебната година 

IX Председателят на 
УК по БДП 

6 Изготвяне на годишни планове за възпитанието и 
обучението по БДП за I-IV и V-VII клас, 
координиране и обсъждане възможности за 
ефективно провеждане на занятията.  

IX Преподаватели по 
БДП 

7 Да се постави копие от годишните планове по БДП 
на информационното табло в учителската стая. 

IX Преподаватели по 
БДП 

8 Извънкласните форми за възпитание и обучение по 
БДП да се проведат по желание на учителите без 
финансово осигуряване, като: 
- се разработят учебни програми 

- се изготви списък с имената на извънкласните 
форми по БДП и преподавателите. 

IX Директорът 

9 При дейностите, които се провеждат за 
осигуряване на обучението на децата и учениците 
по БДП да се има предвид: 
- концепция за възпитание и обучение по БДП в 

детската градина и българското училище 

- учебните програми за възпитание и обучение 
по БДП в детската градина, в I-IV клас и V-VII 
клас 

постоянен Председателят на 
УК по БДП 

10 Да се осигурят учебните програми по БДП.  IX Директорът 
11 Да се състави график за провеждане на часовете . IX Преподаватели по 

БДП 
12 Предвиденото учебно съдържание да се 

разпредели равномерно през учебната година. 
IX Преподаватели по 

БДП 

13 Редовно да се провеждат предвидените 
задължителни часове за възпитанието и 

Съгласно 
график 

Преподаватели по 
БДП 



обучението по БДП. 
14 Учебното съдържание съгласно съответните 

учебни програми да се отрази задължително в 
дневника на всеки клас. 
 

постоянен Преподаватели по 
БДП 

15 Да се изготвят писмени доклади за резултатите от 
обучението на всеки ученик. 

В края на 
всеки срок 

Преподаватели по 
БДП 

16 Да се интегрира обучението по БДП с другите 
учебни предмети. 

постоянен Преподаватели 

17 Да се определи за всеки ученик от I и II клас 
съответно с родителите му най-безопасния път от 
дома до училище и обратно. 

Края на  
I-вата учебна 

седмица 

Класните 
ръководители 

18 Да се раздадат на родителите на децата от I и II 
клас декларации за попълване, в които да се 
отрази: 
- прибиране от родител; 

- прибиране самостоятелно; 

IX Класните 
ръководители 

19 Припомняне на безопасните маршрути за 
движение на учениците от III и IV клас.  

IX Класните 
ръководители 

20 С учениците от I до VII клас ежедневно в края на 
последния час да се провежда „петминутка” – 
краткотрайно занимание, намомняне за 
безопасността на движение и задълженията на 
учениците за безопасно поведение на улицата 

постоянен Учителите, имащи 
последен час 

21 Да се отрази „петминутката” в  дневника. постоянен Учителите, имащи 
последен час 

22 При възникване на ПТП с дете или ученик в срок 
от 24 часа при смъртен случай и срок до 3 дни – 
при нараняване да се информират задължително 
Министъра на образованието и науката и 
Началника на РИО. 

постоянен Директорът 

23 Да се организират и проведат в едноседмичен срок 
заседание на педагогическия съвет и 
общоучилищна родителска среща при настъпило 
ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 
нараняване или смърт. 

постоянен Директорът 

24 Да се подготви и изпрати в РИО информация за 
резултатите от възпитанието и обучението по БДП 
през учебната година. 

30.VI Директорът 
УК по БДП 

25 Да се разработи план за организиране на 
възпитанието и обучението по БДП през 
следващата учебна година. 

15.VI Директорът 

26 Да се проведат инструктажи по БДП с всички 
ученици. 

Периодичнo 
през уч. 
година 

Кл.ръководители 

27 Преди всяко организирано напускане на постоянен Учителите 



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.Да се попълва 
Уведомително писмо от ръководителя на групата. 

II.Обезопасяване на района на училището 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 В началото на учебната година УК по БДП да 

направи оглед на района на училището и да 
изготвят предписания за обезопасяване. 

До 15.IX Председателят на 
УК по БДП 

2 Обезопасяване на района на училището по време 
на състезания по БДП. 

III, IV УК по БДП 

3 Осигуряване на безопасен и сигурен 
междуселищен превоз на учениците . 

постоянен Директорът 

4 Ученици от клуба по БДП да наблюдават опасните 
места на пътната среда в района на училището и да 
подпомагат по-малките ученици. 

постоянен Председател на УК 
по БДП 

III.Снабдяване с учебни помагала 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Определяне на приоритетно място на учебните 

помагала, като необходими за качествен и 
ефективен процес на възпитание и обучение по 
БДП: 
- да се осигурят необходимите учебни средства 

(учебни тетрадки по БДП) за учениците, 
одобрени от МОН. 

- да се осигури необходимата учебно-
методическа и научна литература за учителите. 

X зам. директор по  
УД 

2 Осигуряване на комплекти табла за обучението по 
БДП  

X зам. директор по УД 

IV. Квалификационна дейност на учителите по БДП 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Първоначално и продължаващо обучение за 

професионална квалификация на учителите по 
Методика на обучението по БДП. 

постоянен Директорът 

2 Изграждане на информационна база данни за 
нивото на квалификация на учителите, 
преподаващи по БДП. 

постоянен Член на УК по БДП 

3 Популяризиране на добрите педагогически 
практики за обучение по БДП. 

постоянен Председател на УК 
по БДП 

V.Квалификационна дейност на учениците 
№ Дейност Срок Отговорник 

1. Със съдействието на класните ръководители да се IX Класните 



състави списък на учениците-велосипедисти, 
желаещи да се обучават в извънкласна форма по 
БДП. 

ръководители 

2. Да се проведе курс за велосипедисти. 15.VI Учител-специалист 

VI. Подобряване на учебната материално техническа база 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Усъвършенстване на съществуващата материално-

техническа база: 
-учебен кабинет по БД със светлинни 
табла,екзамeнатор,дидактически материали; 
-учебна площадка по БД в двора на училището за 
безопасно и майсторско управление на велосипед; 
-спортни съоръжения,осигуряващи препядствия 
при приложно колоездене; 
-подвижна светофарна уредба; 
-информационно табло в учителската стая по БДП; 
-информационен кът в кабинет по БД; 
      
 

постоянен УК по БДП 

2 Обзавеждане на материално-техническата база с 
необходимите съвременни средства за ефективно и 
качествено обучение по БДП. 

постоянен УК поБДП 

3 Създаване на учебна среда,съобразена с 
изискванията на Концепцията на МОН от 2003г. за 
възпитание и обучение по БДП в детската градина 
и българското училище. 

постоянен Председател на УК 
по БДП 

4 Текущо поддържане на материално-техническата 
база по БДП в училището. 

постоянен УК по БДП 

VII. Дидактическо осигуряване 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Създаване на условия и организация за 

разработване на дидактически материали за 
онагледяване обучението по БДП: 
-в часовете по БДП; 
-в часовете по други предмети (технологии, 
информационни технологии, изобразително 
изкуство) 

постоянен Учителите 

2 Създаване на условия и организация за 
разработване на дидактически материали  от 
родителите за кабинета по БДП. 

постоянен Председателят на 
род. настоятелство 
по БДП 

VIII. Контрол на обучението по БДП 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Извършване на вътрешно-училищен контрол от 

Директора и УК по БДП. 
постоянен Директорът, 

Председателят на 
УК по БДП 

2 Контрол при провеждане на планираните дейности постоянен Директорът, 



по БДП. Председателят на 
УК по БДП 

3 Разширяване на състава на УК по БДП за по-
ефективно възпитание и обучение. 

IX Председателят на 
УК по БДП 

4 Самоконтролът като най-ефективна форма на 
контрол. 

постоянен Директор, учители 

IX.Училищни, регионални, национални прояви и кампании по БДП 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Привличане на нови членове в  училищния клуб по 

БДП „Приятели на БДП”. 
X Преподавател по 

БДП, V-VIII клас 
2 Сигнал  „Тревога” – кът в кабинета по БДП. постоянен Клуб по БДП 
3 Да се разработят презентации по БДП. постоянен Клуб по БДП 
4 Учениците да рисуват рисунки на асфалт на тема 

по БДП. 
X,IV,V Клуб по БДП 

5  Организиране на среща  с длъжностно лице от 
сектор „Пътна полиция” с  децата от  I - IV  клас. 

XI Кл. ръководител 

6 Демонстрация на пешеходна пътека  XI Клуб по БДП 
7 Учениците от начална степен да нарисуват рисунка 

на тема: „Какви опасности крие улицата за мен”. 
XII Кл. ръководители 

на I-IV клас 
8 Учениците от V-VII клас да нарисуват рисунки на 

тема: „Аз и моето семейство спазваме правилата за 
уличното движение.” 

I Учителите по 
изобразително 
изкуство 

9  Учениците о да нарисуват рисунки на тема:  
„Превозни средства на бъдещето.” 

II Учител по 
изобразително 
изкуство 

10 Съставяване на график за провеждане на 
ученическата викторина по БДП. 

II Председател на 
УК по БДП 

11 Да се проведат класови викторини-състезания 
по БДП „Да запазим  децата на пътя” 

II,III Кл. ръководители 

12 Да се проведе училищна викторина по БДП „Да 
запазим децата на пътя” 

III Председател на 
УК по БДП 

13 Съставяне на списък на учениците от училищния 
отбор по БДП. 

III Председател на 
УК по БДП 

14 Проектиране на компютър  
- на маркировка  

- пътна среда 

II,III Клуб по БДП, 
Преподавател по 
БДП  V-XII 

15 Изготвяне на многоезичен речник „Азбука на 
пътя” – с думи и термини от предметната област 
Безопасност на движението. 

постоянен Преподавател по 
БДП, 
преподаватели по 
чужди езици 

16 Да се проектира календар по БДП за 2018/ 
2019година. 

постоянен Клуб по БДП 

17 Участие на училищния отбор по БДП в 
Общинска викторина  „Да запазим  децата на 
пътя”. 

IV Преподавател по 
БДП 



18 Ние, репортерите - да „уловим” нарушителите с 
GSM.   

постоянен Клуб по БДП 

19 Събиране от учениците на карикатури и народни 
мъдрости с тематика по БДП. 

постоянен Клуб по БДП 

20 Планиране, организация и провеждане на 
ученически екскурзии с учениците от I-IV клас. 

V Кл. ръководители 

21 Да се проведат мероприятия по БДП в чест на 
патронния празник на училището. 

V УК по БДП, 
клуб по БДП, 
учители по 
литература, 
изобраз. изкуство 

22 Да се разработи реферат  на тема: „Влиянието на 
алкохола за управлението на автомобила” 

VI Ученици от 
XII клас 

23 Провеждане на „ЧАС ПО ЖЕЛАНИЕ ПО БДП ’’ VI Клуб по БДП 

X. Работа на УК по БДП с родителите 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Да се ангажират родителите в оказване на помощ 

при провеждане на дейности по БДП за опазване 
живота на подрастващите в пътното движение. 

постоянен Председател на 
УК по БДП 

2 По време на родителски срещи по класове да се 
отдели внимание на поведението на учениците 
като участници в движението. 

постоянен Кл. ръководители 

3 Работа с учениците и родителите за осигуряване на 
учебния процес с учебни тетрадки и помагала. 

X Преподаватели по 
БДП 

4 Обсъждане на индивидуални и специфични 
проблеми, свързани с обучението по БДП на 
родителските срещи (при необходимост) 

II,V Кл. ръководители, 
Преподаватели по 
БДП 

5 Провеждане на занятие по БДП „Безопасният път 
за децата- пешеходци на улицата.” 

III Учител на съотв. 
клас 

6 Провеждане на анкети  с родители на деца от: 
-I-IV клас за правилно целенасочено възпитание на 
децата за безопасно участие в пътното движение. 

IV  
Кл.ръководители 

7 По време на класовите родителски срещи да се 
обясни ползата от: 
-поставяне на предпазни колани в личния 
автомобил на семейството; 
-светлоотразителни елементи; 
-предпазни каски за учениците-велосипедисти; 
Да се закупят светлоотразителни елементи. 

XI 
 
 
 
 
 

постоянен 
 

Кл. ръководители 
 
 
 
Председател на 
УК по БДП 
Родителите 
 

12 Оказване на съдействие от страна на родителите 
при провеждане на класовите викторини – 
състезания по БДП и училищната викторина по 
БДП „Да запазим децата на пътя” 

II,III Председател на 
УК по БДП 
Родителите 
 

13 Оказване на съдействие от страна на родителите 
при разработване на дидактически материали по 
БДП за кабинета. 

VI Председател на 
УК по БДП 
Родителите 



XI. Анализ на причините, обстоятелствата и последиците от ПТП с 
деца и ученици 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Да се информират учениците за последиците от 

възникнали ПТП с деца и ученици. 
постоянен Преподаватели по 

БДП 
2 Да се запознаят учениците с пътнотранспортната 

обстановка в района на училището. 
X Кл. ръководители, 

в часа на класа 
3 Да се отбележи Световния ден за възпоминание на 

загиналите при  ПТП   
XI Ученически съвет 

4 Да се дискутира поведението на учениците като 
участници в движението . 

XII Кл.ръководители 

XII. Взаимодействие и партньорство с обществено-граждански 
организации 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Организиране на среща  с началник отдел 

Направление Транспорт и съобщения в Община 
Шумен,член на комисията по БДП, член на 
Държавната обществено-консултативна комисия 
по проблемите на БДП, гр. Шумен 

IV Клуб по БДП, 
преподавател по 
БДП 

2 Взаимодействие и съвместна дейност на клуба по 
БДП с децата  обучаващи се в учебните форми , 
учителите и служителите от Обединения детски 
комплекс. 

VI Клуб по БДП, 
преподавател по 
БДП 

3 Тържествено връчване на свидетелствата за 
управление на велосипед   

VI Преподавател по 
БДП 

4 Със съдействието на Пресцентъра на Областната 
дирекция на полицията ученици от Клуба по БДП 
да участват в ученически патрули 

VI Клуб по БДП, 
преподавател по 
БДП 

5 Запознаване с работата на Държавната 
обществено-консултативна комисия по проблемите 
на БДП. 

VI Преподавател по 
БДП 

XIII. Привличане на спонсори 
№ Дейност Срок Отговорник 
2 Сектор „Пътна полиция” – ОДП, гр.Шумен XI Председател на 

УК по БДП 3 ОбщинаНикола Козлево IV 
4 ЗПАД „ДЗИ” и ЗПАД „ДЗИ  ОЗ ” V 
5 Областен съвет на БЧК, гр.Шумен V 
6 Обединен детски комплекс VI 
7 Съюз на българските автомобилисти, гр.Шумен VI 

XIV. Привличане на средствата за масова информация 
№ Дейност Срок Отговорник 
1 Радио Шумен постоянен Председател на 

УК по БДП 2 Вестник  „24 часа” – местен постоянен 
3 Вестник „Шуменска заря” постоянен 
4 Вестник „Топ новини” постоянен 



5 Шуменска телевизия постоянен 

XV.Работа по проекти 

1 Разработка на собствен проект за градинка по БДП 
в двора на училището. 

постоянен Председател на 
УК по БДП 

2 Проучване на възможности за включване в проект 
за работа с етносите по БДП. 

постоянен Преподаватели по 
БДП 

 


