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Състав на комисията: 
Председател: Любка Петкова-старши учител по английски език 

Членове: Д. Минчева,  Х. Ганева,  Г. Раева    



Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с 

държавните образователни изисквания. 

Съобразно новата програмата в сила от 2018-2019 учебна година , от I- X за 

съответния клас се прилага: „ Програма за обучение по безопасност на 

движение по пътищата” , за XI и XII класове – „Модул за обучение по 

безопасност на движението по пътищата“ . 

Обучението по безопасност на движение по пътищата е неделима част от 

цялостното възпитание, обучение и социализиране на учениците. 

Дългосрочната цел на това обучение е създаването у ученика определен начин 

на мислене и поведение на пътя. То е свързано с опазване живота и здравето на 

учениците, формиране у тях на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, както и придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации на 

пътя . 

За учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас занятията по БДП се провеждат от класните 

ръководители в Часа на класа през учебната година, съобразени с конкретните 

специфични условия за обучение. 

За учениците от V до XII клас включително, занятията по БДП се провеждат 

в Часа на класа или за сметка на него. 

Училищната комисия по БДП заявява готовност за преминаване към 

дистанционна форма на обучение, ако това е необходимо при усложнена 

епидемиологична обстановка, така че обучението по предмета да бъде 

ефективно. 

 

   В началото на учебната година : 

1. Запознаване на Педагогическия колектив с дейността на Комисията по БДП, 

нейната роля и място в обучението на учениците. Представяне на най-новите 

изисквания свързани с обучението по БДП. Училищната комисия и класните 

ръководители да обсъдят програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП. 

Срок: 14.09.2021 г. 

Отг. Комисията по БДП 

2. Разработване на график за провеждането на часовете по БДП по месеци, 

съобразно заложения в новата програма минимален брой учебни часове за 

годината от I до XII клас, съобразен с класните ръководители от I до IV клас. 

Разработване на годишни разпределения на учебното съдържание по БДП по 

теми , очаквани резултати и нови понятия ,съобразени с новите програми и 

модули по БДП от I до XII клас. 

Срок: 14.09.2021 г. 

Отг.: Класни ръководители от  ПДГ, I и II  клас и УКБДП 

3. Планира се обучение на специалисти по БДП с цел прилагането на 



новата учебна програма по предмета от I до XII клас 

4. Да се определи за всеки ученик от I и II клас, съвместно с родителите му 

най- безопасният път от дома до училище и обратно. 

Срок: 22.09. 2020г. 

Отг.: класните ръководители на I, II клас 

5. Да се проведат консултации с учениците и техните родители за осигуряване 

на помагала по БДП, необходими за учебния процес. 

Срок: месец септември 

Отг.: класни ръководители 

6. Да се актуализират Декларациите от родителите за начините на прибиране 

от училище на учениците от начален етап (с придружител или самостоятелно) 

за учебната 2021 /2022 год. 

7. Изготвяне на график за среща със служител на КАТ - Бургас с учениците от 

I- XII клас . 

 

През учебната година: 

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

за успешната адаптация на учениците към условията на движението по 

пътищата чрез качествен и ефективен процес по БДП. 

Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с 

основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека 

от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

Срок: постоянен 

Отг: Класни ръководители  

2. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни 

елементи за по- добра видимост на детето като участник в движението; 

употребата на предпазни колани от децата – пътници; предпазни каски и др. 

защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти и 

ролеристи. 

Срок: постоянен 

Отг: Класни ръководители  

3. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

Срок: постоянен 

Отг. Класни ръководители  

4. Подреждане на изложба от рисунки, посветена на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП . 

Срок: месец ноември 2021 

Отг. Класни ръководители и Комисия по БДП 

   5.Провеждане на разяснителни кампании с учениците в

 гимназиален етап за     взаимовръзката между скоростта на 

движение на МПС, спирачният път на пътното превозно средство, силата на 



удара и риска от причиняване на смъртта на пешеходците. Срок: м.септември 

Отг. класни ръководители на VІІІ – XІІ клас 

  

6.Задължително отразяване в дневника на класа на предаденото учебно 

съдържание, съгласно съответната учебна програма. 

 

Срок: постоянен 

Отг.: Класни ръководители и Комисия по БДП 

7. В края на всеки последен час да се извършва петминутка по БДП и да се 

вписва своевременно в дневниците на класовете. 

Срок: постоянен 

Отг. учители и учители на групи 

8.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на 

родители и учители. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители на I-II клас, съвместно с родителите 

9.Тестова проверка на знанията по БДП в края на всеки 

срок. Срок: януари, май/юни 2022 г. 

Отг. класни ръководители и  
10.Материално–техническо и дидактическо осигуряване на учебния 

процес по БДП. Срок: постоянен 

Отг. : ръководството на училището 

11.Училищната комисия по БДП информира учителите в училището за 

семинари и обучителни програми по БДП с цел повишаване на квалификацията 

им. 

Срок: постоянен 

Отг. : Училищна комисия по БДП и ръководство на училището 

В края на учебната година 

1.  Преглед на състоянието на материално и дидактическото осигуряване на 

обучението по БДП. 

Планиране на ново за следващата учебна 

година. Срок: май,юни 2022 г. 

Отг. : ръководството на училището и класните ръководители 

2. Провеждане на инструктаж на учениците за 

безопасно движение по пътищата през лятото. 

Срок: м. май/юни 2022 г. 

Отг.: кл. Ръководители 

 

Изготвил – Комисия по БДП 
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График 

За провеждане на обучението по безопасност на 

движението през учебната 2021 /2022 година 
 
 

Обучението на учениците се провежда като предвиденият учебен материал се 

разпределя равномерно през учебната година и се преподава от класните 

ръководители от ПГ, I до XI клас. 

   Минимален брой часове за обучение по БДП за съответните класове: 

 

 
 

Клас Брой 

часове 

за 

учебна 

година 

I 9 

II 6 

VII 5 

 VIII 4 

IX 4 

   X 4 

   XI 2 



Минималният брой часове за обучение по БДП се 

разпределят по месеци за класовете както следва : 

 

 

 

 

 

 

 

Месец:  

09. 

21 

 

10. 

21 

 

11. 

21 

 

12. 

21 

 

 

01. 

22 

 

02. 

22 

 
 
  03. 

22 

 

04. 

22 

 
 

05. 
22 

 
 

06. 
22 Клас 

I 
 

1 2 1  1 1 1 1 1  

II 
 

 1 1   I 1 1 1  

VII 
 

 1  1  1 1    

VIII 
 

  1  1  1  1  

IX 
 

 1   1 1   1  

X 
 

  1 1    1  1 

X 
I 

  1   1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


