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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Училищната комисия по безопасност на движението е избрана на Педагогически 

съвет и е в състав:
Председател: Анелия Тодорова Костова /Удост. № БДП -  24334/30.07.2019 г./
Членове: Ангелина Михайлова Аврамова /Удост. № БДП -  К241/01/10.08.2007 г./ 

и Лила Кирилова Илиева /Удост. № БДП- К877/33/06.01.2016г./
През учебната 2021/2022 г. обучението по Безопасност на движението по 

пътищата се осъществява по учебна програма, утвърдена от Министерството на 
образованието и науката. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с 
държавните образователни изисквания. Училищната комисия информира и осигурява 
условия на учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП.

I .ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на СУ „Йордан Йовков" -  гр. Русе, със съдействието 

и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, Противопожарна 
охрана, Бърза медицинска помощ и други.

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед от директора.
3. Занятията за учениците от I - IV клас се провеждат през учебната година от 

класните ръководители в часа на класа по график за провеждане, отразен като 
самостоятелно планиране в годишното разпределение.

4. Занятията за учениците от V - XII клас се провеждат през учебната година от 
Анелия Костова в часа на класа по график за провеждане, отразен като самостоятелно 
планиране в годишното разпределение.

5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия 
план се използва: специализирана литература, инструктивни материали, тематични 
предавания, учебно-методически помагала и др.

6. Периодични оперативни заседания на УКБДП.

II. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, 

свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и 
умения 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 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.

3. Повишаване нивото на професионална 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. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Планът на УКБДП се приема от Педагогическия съвет на училището.

Отг.: Председателят на УКБДП

2. В началото на учебната година УКБДП да направи оглед и ако е нужно да 
изготви предложение за обезопасяване на района на училището.

Отг.: УКБДП

3. Отбелязване Дните на безопасността на пътя 16-22 септември -  Ден без 
загинали на пътя с мото „Остани жив! Пази живота“ с инициативите:
3.1.„Култура на поведение на пътя“ -  презентация
3.2.Периодичен инструктаж по Безопасност на движение по пътищата за учениците в 
СУ „Йордан Йовков“
3.3. Изготвяне на постер с гатанки по БДП и поставяне във фоайето на първия етаж

Отг.: УКБДП

4. Да се направи годишно планиране на учебните часове по БДП от класните 
ръководители и се изготви график за тяхното провеждане в съответствие със Заповед 
№РД-09-619/31.10.2005 г. на МОН и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
движение по пътищата.

Отг.: Класните ръководители на I  -  IV  клас 
Анелия Костова за V- XI клас

5. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 
тетрадки по БДП.

Отг.: Класните ръководители н а ! - I V  клас 
Анелия Костова за V- XII клас

6. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБДП, нейната роля 
и място в обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания свързани с 
обучението по БДП. УКБДП и класните ръководители да обсъдят програмите и 
възможностите за ефективно провеждане на занятията по БДП.

Отг.: Членовете на УКБДП

7. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от I-ви и П-ри клас 
за указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете.

Отг.: Класните р-ли на I-ви и П-ри клас

8. Разясняване на родителите ползата от носене на светли дрехи и 
светлоотразителни елементи за добра видимост на детето като участник в движението, 
употреба на предпазни колани от децата пътници; предпазни каски за деца 
велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и ролеристи.

Отг.: Класните ръководители

9. Да се провежда от учителите с учениците I -VII клас ежедневно в края на 
последния час „петминутка” за напомняне задълженията на учениците за безопасно 
поведение на улицата при връщане у дома.

Отг.: Всички учители

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Училищната комисия по БДП да запознае класните ръководители с пътно- 

транспортната обстановка в района на училището.
Отг.: А. Аврамова



2. Проверка на годишното планиране на преподавателите по БДП.
Отг.: Председателят на УКБДП

3. Текуща квалификация на учители по БДП.
Отг.: Заместник-директора

4. Изготвяне на план-график за провеждане на учебни екскурзии през 2021/2022 
учебна година и приемане на Педагогически съвет.

Отг.: Председателят на УКБДП

5. Утвърждаване на заседание на УКБДП и класните ръководители на 
инструктажа за ученици и преподаватели при провеждане на занятия извън училище, 
както и на учебни екскурзии и други пътувания с учебна цел.

Отг.: Председателят на УКБДП

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Провеждане на беседа - разговор за поведението на учениците като участници 

в пътното движение - пешеходци, шофьори (12 кл.).
Отг.: Класните ръководители и УКБДП

2. Да се създаде организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание 
на жертвите при пътнотранспортни произшествия

Отг.: Председателят на УКБДП

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и 

рисковете на студеното време.
Отг.: Преподавателите по БДП

2. Провеждане на периодичен и извънреден инструктаж на учениците за участие 
в извънучилищни мероприятия по Коледните празници.

Отг.: Класните ръководители на I  -  IV  кл.
Анелия Костова за V-XI клас

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Запознаване на учениците с възможни причини и рисково поведение, поради 

които те стават обект на нещастни случаи при движение по пътищата.
Отг.: Преподавателите по БДП

2.Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на 
всички ученици от I-ви до VII-ми клас.

Отг.: Преподавателите по БДП

3. Обсъждане с председателите на методични обединения възможности за 
интегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на различните 
учебни предмети.

Отг.: Председателите на МО и УКБДП

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Месечно работно заседание на УКБДП

Отг.: Председателят на УКБДП



2. Доклад от УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението 
по БДП през първия учебен срок по отношение на:

2.1. Урока в часовете на класа
2.2. Петминутката
2.3. Резултатите от срочните тестове
2.4. Обезопасяване района на училището

Отг.: Председателят на УКБДП

2. Организиране и провеждане на училищния кръг на Националното състезание 
по БДП.

Отг.: УКБДП

МЕСЕЦ МАРТ
1. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и 

безопасни игри на улицата.
Отг.: УКБДП

2. Запознаване на учениците с научните изследвания за нивата на детския 
травматизъм и рискови фактори, оказващи влияние върху тях.

Отг.: Класните ръководители на V -  VII кл. и училищния лекар

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Провеждане на училищен конкурс за рисунка :„Да се движим безопасно” и 

организиране на изложба.
Отг.: Л.Илиева, А.Манева и класните ръководители

2. Запознаване на учениците с местопоположението на велоалеите в град Русе
Отг.: УКБДП

МЕСЕЦ МАЙ
1. Провеждане на срочен тестови контрол.

Отг.: Преподавателите по БДП

2. Проверка и предаване за съхранение на тестовите карти на УКБДП.
Отг.: Преподавателите по БДП

3. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и 
безопасни игри на улицата.

Отг.: УКБДП

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Месечно работно заседание на УКБДП

Отг.: Председателят на УКБДП

2. Доклад на УКБДП пред Педагогическия съвет за изпълнение на плана на 
комисията за учебната година;

О тг.: Председателят на УКБДП



V. Действия при ПТП с ученици.
Действията при ПТП с ученици и/или учители:
1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и/или учители 
от СУ“Йордан Йовков“- гр.Русе, при които има пострадали, директорът задължително 
информира Началника на РУО-Русе, както следва:
- по телефона -  до 1 час след узнаване за възникналото ПТП;
- с писмен доклад, съдържащ информация за пострадалите и за предприетите действия 
за уведомяване на родителите и институциите, имащи отношение към случилото се -  
след изясняване на обстоятелствата, в срок до 24 часа след узнаване за възникналото 
ПТП.
2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се провежда 
извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по БДП в 
училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и 
общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве 
при работа с


