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I. Общи положения 

 1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително 

и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

Системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието 

и обучението по БДП в системата на училищното и предучилищното образование 

е утвърдена със Заповед №  РД09- 1289/31. 08.2016 г. 

 2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми I-IV 

клас и за V-VII клас.  През учебната 2020/2021 г. обучението по БДП се 

осъществява в съответствие с ДОС по учебните програми от 2019 г., по утвърден 

график в часа на класа, както следва: 

- Първи клас – от м. септември до м. май – общо 9 часа.  

- Втори и  трети клас – от м. септември до м. май – общо 6 часа. 

- Четвърти клас – от м. септемри до 15 юни - общо 6 часа. 

-  Пети  и  шести  клас – от м. септември до м. юни – общо 5 часа. 

            3. Учебните помагала по безопасност на движението са задължителни за   

учениците.  

            4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на 

учениците по безопасност на движението по пътищата. 

 

II. Организация 

                         1. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през               

учебната година. 

                        2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия 

план се използва: специализирана литература, учебно-методически помагала и други. 

                         3. Тематични презентации.      

                                                  

III. Цели 

 1. Опазване живота и здравето на учениците. 

 2. Формиране у учениците на състезателно 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 правила за движение по 

пътищата. 

 

IV. Задачи 

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

необходими за безопасно движение по пътищата. 

 2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като 

участници в пътното движение. 



 

 

 3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците  чрез запознаване с 

основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

 4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността 

и  неумението правилно да се определи собствено поведение при екстремни ситуации. 

 5. Създаване на оптимални условния за безопасно придвижване на 

учениците чрез изучаване на правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа 

на родители и учители.  

 

V. Нормативно основание за регламентиране на дейностите: 

 1. Закон за движението по пътищата. 

 2. Решение на Министерски Съвет № 542/ 07. 06.2005г. 

 3. Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското 

училище и детските градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 

2003г. 

                            4. Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на РБ за 

подобряване БДП  за периода 2011- 2020 г.( Решение на МС №1  946/22. 12. 2011г.) 

                             5. Решения на междуведомствената Държавно - обществена 

консултативна комисия на проблемите на БДП. 

 

VI. Дейности и мероприятия 

                           1. Подготовката по БДП да се провежда съгласно утвърдените от 

министъра на образованието и науката Концепция за обучението на децата и учениците 

по БДП и учебната документация за различните класове, и като обучение по модули, и 

чрез дейности в други форми.               

                                                                                           Срок: постоянен 

       Отг: директорът, преподаватели БДП     

                        2.        Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни 

програми и глобални теми на всеки клас. 

Срок: постоянен 

       Отг.:  преподаватели БДП 

                       3. Осъществяване на контрол върху учебния процес по БДП и 

провеждането на планираните мероприятия. 

   Срок: през годината 

   Отг.: директорът 

                        4.  Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 



 

 

   Срок: през годината 

   Отг.: учителите 

                        5. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

   Срок: м. Септември  

   Отг.: класните ръководители 

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

учениците като участници в пътното движение. 

   Срок: м. Септември 

   Отг.: класните ръководители 

                    7. С учениците от I-VI  клас в последния учебен час, учителите да провеждат 

ежедневно 5-минутка - краткотрайно занимание напомнящо на учениците изискванията 

за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.  

   Срок: постоянен 

   Отг.: учителите 

                     8. На първата родителска среща съвместно с родителите да се определи най-

безопасният маршрут от дома до училището и обратно за ученците от 1-ви и 2-ри клас. 

   Срок: постоянен  

   Отг.: класните ръководители 

                       9. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от 3-

ти и 4-ти клас. 

                                                            Срок: м. Септември 

                                                                                                Отг.: класните ръководители 

                         10. Дежурните учители да упражняват контрол при влизането на 

учениците в  училището.                                                                

                                                                                         Срок: през учебната година 

                                                     Отг: дежурни учители 

                        11.  Отбелязване на  Световния ден  за възпоменание на жертвите от ПТП. 

По възможност да се покани за беседа районния полицай. 

                                                            Срок: месец ноември 

                                                      Отг.: Председател на комисията по БДП. 

                      12. Да се изготви презентация за оказване на  първа долекарска помощ при 

ПТП. 



 

 

   Срок: през годината 

   Отг.:  преподаватели БДП 

                      13. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 

походи, наблюдения и др.) да се провеждат инструктажи с учениците за припомняне на 

правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу 

подпис.  

   Срок: постоянен 

   Отг.: учителите 

                     14. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и 

ученици, задължително се информира директора на училището в срок от 8 часа. 

   Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

                 15. Да се проведе ‘’Ден на БД’’ (по класове) с викторини, състезания  и други.  

                                                              Срок: м. Април 

                                                                        Отг.: преподаватели БДП  

 

                              

                                                                                    


