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Приложение № 7  

КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

ОУ „Васил Левски” с. Рогош 

Годишен план за учебната 2022/2023 година 

План 

за работа на училищна комисия по Безопасност на Движение по Пътища (БДП) през 

учебната 2022-2023 година 

 

1. Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в 

състав : 

            Председател: Иван Дошков 

Членове:  

1. Иван Чилингиров 

2. Ралица Николова 

3. Елеонора Мичева 

4. Надежда Димитрова 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол №  / 

13.09.2022 г. 

3. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се 

осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

4. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в 

семинари и обучителни програми по Безопасност на движението по пътищата. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Извършва се от директора  на  ОУ „Васил Левски” с.Рогош със  съдействието  и 

участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, Противопожарна охрана, 

Бърза медицинска помощ и др.  

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

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Час на класа през учебната година, 

съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 
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4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използва: учебно – методически помагала, инструктивни материали от централния и 

местния печат, специализирана литература и др, 

II. ЦЕЛИ 

 

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

персонал в  ОУ „Васил Левски” с.Рогош. 

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, свързани с 

безопасност на движението по пътищата. Придобиване на основни знания и умения у 

учениците за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното 

участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.  

 

III. ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Разширяване на диапазона от знания на учениците, чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността 

и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на 

пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище 

до дома им. 

 

IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Изграждане на система за снабдяване на учениците с учебни помагала 

2.Повишаване квалификацията на учителите. 

3.Изграждане учебно – материална база по БДП. 

4.Контрол на обучението по БДП. 

5.Обезопасяване региона на училището. 

V. ДЕЙНОСТИ ПО МЕСЕЦИ 



 

Приложение № 7 

Годишен план за учебната 2022/2023 година 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Планът на УКБДП се приема от педагогическия съвет. 

                                                         Отг. Председател на УКБДП 

                                                                      Срок: 02.09.2022 г. 

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

заверка заедно с планирането на обучението по БДП  

                                                                    Отг. Директор 

3. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на обучението 

по БДП през учебната година. 

4. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от 1  клас за указания за 

изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

                                                    Срок: 02.09.2022 г. 

                                                    Отг. Елеонора Мичева и Класни ръководители на 1  клас 

5. Провеждане на родителска среща на тема „Безопасно преминаване през пешеходната 

пътека”. 

                                                                 Отг. Класни ръководители от 2 до 7 клас 

                                                                 Срок: 09.09.2022 г. 

6. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 

тетрадки по БДП.  

                                             Срок: 30.09.2022 г. 

                                             Отг. Иван Дошков 

7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии и др.) да се 

провеждат беседи с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и 

да се проведе инструктаж срещу подпис. Проверяване на съпътстващата документация. 

                                                                 Отг. Класни ръководители 

8. Приемане и обсъждане на план за безопасност на пътуване до и от училището. 

9. Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                                 Отг. Председател на УКБДП 

10. Оглед и подновяване на маркировката ( пешеходната пътека) в района на училището.  

                                                                 Срок. 14.09.2022 г. 

                                                                 Отг. Председател на УКБДП и Директор 
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11. Оформяне на кът ( витрина) в училището с плакати по БДП на тема „Да запазим децата 

на пътя” 

                                                                 Срок: 14.09.2022 г. 

                                                                 Отг. Ралица Николова, Иван Чилингиров 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в час 

на класа. 

                                                                  Отг. Преподаватели по БДП 

2. Попълване на контролен лист за оценка на условията за придвижване, опасностите и 

затрудненията на пътуването на първокласника от дома до училище и обратно. 

                                                               Отг. Елеонора Мичева и Класни ръководители 1 клас 

                                                               Срок: 11.10.2022 г. 

3. График на УКБДП за месеца за: 

 А.Посещение на учебни форми: урок  и 5-минутка. 

 Б.Квалификация на учителите по БДП. 

 В.Изграждане на учебно-материална база по БДП. 

 Г.За обезопасяване района на училището. 

                                                                                     Отг. Председател на УКБДП 

4. План на Методическите обединения за търсене на интегративни връзки между теми по 

БДП и съдържанието на различните предмети. 

                                                                                    Отг. Председатели на МО 

5. Месечно работна заседание на УКБДП. 

                                                                                    Отг. Председател на УКБДП 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. План – график за посещение на различни форми на обучение 

 А.Уроци по БДП пред УКБДП. 

 Б.Петминутка 

                                                                                 Отг. Председател на УКБДП 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване 

3. Работа на УКБДП по плана за. 

А.Квалификация на учителите по БДП. 
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 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 В.Дейности по обезопасяване района на училището. 

                                                                             Отг. Председател на УКБДП 

4.  Световен ден за възпоменаване на загиналите при ПТП – 19.ХІ.Провеждане на конкурс 

за рисунка, есе, презентации, филм. Радиопредаване. 

                                                                             Срок: 19.ХІ.2022г. 

                                                                             Отг.Р.Николова , Н.Димитрова  

5. Попълване на регистъра на учителите, преминали курс по Методика на БДП и за 

УКБДП 

                                                                             Отг. Иван Дошков    

6.  Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

                                                               Отг. Председател на УКБДП 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. План – график за посещение на различни форми на обучение 

 А.Уроци по БДП 

 Б.Петминутка. 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване 

3. Работа на УКБДП по плана за: 

 А.Квалификация на учителите по БДП. 

 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 В.Дейности по обезопасяване района на училището 

4. Актуализиране  на регламента за училищното състезание за „Велосипедисти” 

                                                                                               Отг.  Иван Дошков 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 

ученице от 1 до VІІ клас 

                                                                                    Отг. Преподаватели по БДП 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване 

3. Работа на УКБДП по плана за: 

 А.Квалификация на учителите по БДП. 

 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 
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 В.Дейности по обезопасяване района на училището 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

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

БДП по отношение на : 

 А.Урокът. 

 Б.Петминутката. 

 В.Резултатите от срочните тестове. 

 Г.Обезопасяване района на училището. 

 Д.Изграждане на учебна материална база. 

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

 А.Уроци по БДП. 

 Б.Петминутка. 

3. Контрол на графика за безопасно пътуване. 

4. Работа на УКБДП по плана на: 

А.Квалификация на учителите по БДП. 

 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 В.Дейности по обезопасяване района на училището 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Приемане на план за учебните екскурзии. 

2. Запознаване на класните ръководители с регламента на състезанието „Велосипедисти” 

                                                                                             Отг. Иван Дошков 

                                                                                             Срок : 20.03.2023 г. 

3. План график за посещението на различни форми на обучение: 

 А.Уроци по БДП. 

 Б.Петминутка 

4. Контрол на графика за безопасно обучение 

5. Работа на УКБДП по плана на: 

А.Квалификация на учителите по БДП. 

 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 В.Дейности по обезопасяване района на училището  
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6. Оформяне на кът ( витрина) в училището с плакати по БДП 

                                                            Срок  07.04.2023 г.    

                                                                 Отг. Иван Чилингиров, Надежда Димитрова 

 

7. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

8. Провеждане на училищно състезание за „Велосипедисти” 

                                                        Срок: 30.03.2023 г. 3-4 клас 

                                                                   31.03.2023 г. 5-6 клас 

                                                          (Резервна дата: 06-07.04.2023г) 

                                                                    Отг. Иван Чилингиров и  УК БДП 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ.  

1. Преди всяко организирано на училищната сграда ( екскурзии и др.) да се провеждат 

беседи с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и да да се 

проведе инструктаж срещу подпис.Проверяване на съпътстващата документация. 

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

А.Уроци по БДП. 

 Б.Петминутка 

3. Контрол на графика за безопасно обучение 

4. Работа на УКБДП по плана на: 

А.Квалификация на учителите по БДП. 

 Б.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 В.Дейности по обезопасяване района на училището 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП                                                                                

МЕСЕЦ МАЙ 

1. Участие в общинско състезание по БДП./Ако се организира такова / 

                                                                   Срок: 05.2023г. 

2. Провеждане на срочен тестови контрол. 

                                                                                    Отг. Преподаватели по БДП 

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

А.Уроци по БДП. 

 Б.Петминутка 
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4. Контрол на графика за безопасно обучение 

5. Работа на УКБДП по плана на: 

 А.Изграждане на учебно – материална база по БДП. 

 Б.Дейности по обезопасяване района на училището 

6. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

7. Оформяне на кът ( витрина) в училището с плакати по БДП 

                                                           Срок  30.05.2023 г.    

                                                                 Отг. Надежда Димитрова, Ралица Николова 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 

 А.Изпълнение на плана на комисията за учебната програма. 

 Б.Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 

2. УКБДП да събере информация и да я изпрати в РИО град Пловдив.  

3..Квалификация на учителите по БДП.Предложения за квалификация на учители 

по Методика и за УКБДП за учебната 2023/2024 година. 

                                                           Срок. 29.06.2023г. 

                                                           Отг. Иван Дошков 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

                                                                         

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП: 

Председател: Иван Дошков 

Членове:  

 1. Иван Чилингиров 

            2.  Ралица Николова 

            3.  Елеонора Мичева 

            4. Надежда Димитрова 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА 

 

При ПТП с деца УКБДП планира: 

1. В рамките на една седмица извънреден педагогически съвет за анализ на състояниета на 

обучението по БДП в училище. 

2. След еще една седмица – общоучилищна родителска среща, по повод същото ПТП. 
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3. Заедно с директора подгатвя доклад до МОН с установените за този случай срокове. 

4. Прави опит за социално – психологичиски анализ на причините,довели до това ПТП. 

5. При настъпило ПТП с ученини на ОУ”Васил Левски” с.Рогош да се информира 

задължително РИО град Пловдив. 

6. Част от заложените мероприятия ще се проведат при условията на присъствено 

обучение. 

 


