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1. На редовно заседание на Педагогическия съвет е избрана училищната комисия 

по БДП в състав: 

Председател:   Нели Стоянова – ЗДУД 

Членове:      Севгинар Хамди – учител в начален етап 

                      Живко Димов – старши учител по История и цивилизации 

                      Илияна Георгиева – учител по математика 

2. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол 

 № 2/06.10.2022 г. и утвърден със заповед №112/10.10.2022 г. на основание 

Система на организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и 

обучението по безопасност на движението по пътищата и системата на 

предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед №РД – 

1289/31.08.2016 г. на МОН и Наредба №8121з-194 от 2019 г. 

3. Обучението по Безопасност на движението е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни стандарти. 

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 „Иван Вазов“ със съдействието и 

участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, 

Противопожарна охрана, Бърза медицинска помощ. 

2. Подготовката се осъществява от учители преминали 

квалификационен курс по Методика на Безопасност на движението по 

пътищата, определени със Заповед на директора. 

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

учебната година. 

4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализиране на 

настоящия план се използва: специализирана литература, 

инструктивни материали от централния и местния печат, учебно-

методически помагала. 

5. След приключване на учебните занятия за съответната смяна и клас, 

учителят от последния час извежда класа от класната стая и учебната 

сграда. 

За учениците от 1. до 4. клас включително, учителят придружава 

групата ученици, които пресичат ул. „Добрич“ до входа на училището 

и напомня правилата за преминаване през кръстовищата, регулирани 

със светофар. 

 

    Планът е актуализиран в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на 

движението по    пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 

- 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и 

Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на 

Министерство на образованието и науката. 



 

No Наименование на 

мярката 

Ефект на 

мярката 

Отговор

ник по 

мярката 

Индикатор и 

срок по мярката 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 
1 2 3 4 5 6 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

I  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка 

на политика по БДП в единна стратегическа рамка 

1. Докладване на 

годишното 

изпълнение на 

държавната 

политика по БДП 

пред ДАБДП.  

 

 

 

Годишна 

отчетност на 

държ. политика, 

за изпълнение 

на поставените 

стратегически 

цели и 

приоритети , 

свързани с БДП. 

Директор Доклад от 

училището към 

ДАБДП за 

изпълнени 

годишни мерки 

по БДП по цели.  

Срок: 15 

февруари.  

Представен доклад 

от институцията към 

ДАБДП 

2. Планиране и 

финансово 

осигуряване на мерки 

по БДП в рамките на 

одобрените бюджети 

на институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

Планово и 

финансово 

обезпечаване 

на мерките на 

училищно 

ниво.  

Директор Предвиждане на 

устойчиво 

финансиране на 

мерките по БДП 

в годишните 

бюджетни 

разчети на 

институциите 

Срок: постоянен. 

Бюджетни разчети 

на институциите. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

мерките по БДП.  

II. 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите 

при изпълнение на държавната политика в областта 

1. Изпълнение на 

методически 

указания на 

ДАБДП в 

изпълнение на 

НСБДП и 

произтичащите от 

нея документи. 

Стандартизиран

е на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и 

отчитането на 

държавната 

политика по 

БДП.  

Училищн

а комисия 

по БДП 

Изпълнени 

методически 

указания.  

Срок: 

постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП за целите 

на заседания на 

УКБДП. 

Кореспонденция 

между институциите 

III Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на 

сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 

1. Прилагане на единна 

комуникационна 

стратегия по БДП.  

Излъчване на 

ясни и единни 

послания на 

ангажираните 

Директор Активна медийна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална интернет 

страница на 

училището 

 



по темата за 

БДП държавни 

институции в 

общественото 

пространство.  

                                  

 

 

2. Публикуване на 

годишния план-

програма за 2022/23 

уч. година на 

официалната 

страница на 

училището 

Публичност Директор Срок: 

 Октомври 2022 

Годишна план –

програма за БДП 

                                 

 

 

 

                              

3. Провеждане на 

редовни заседания 

на УКБДП и 

изпълнение на 

взетите решения 

Интегриране на 

политиката по 

БДП в 

дейността на 

училището 

УКБДП Изпълнение  

решенията от 

заседанията на 

УКБДП 

Годишен доклад по 

БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ 

ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

I Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с 

пътната система като участници в движението по пътищата 

1. Оптимизирано 

обучение на деца и 

ученици по БДП в 

системата на 

образованието в 

единна 

концептуална рамка 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на 

децата и 

учениците по 

БДП  

Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

 

Директор Изпълнени 

мерки за 

подобряване 

обучението на 

деца и ученици 

по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

 

2. Организиране и 

провеждане на  

извънкласни 

инициативи по БДП 

за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени 

извънкласни 

инициативи по 

БДП за деца и 

ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: 

постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

 

3. Организиране и 

провеждане на 

регионални и 

общински 

извънкласни 

инициативи за деца 

и ученици в 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени 

инициативи по 

БДП за деца и 

ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 



системата на 

образованието, 

свързани с културата 

на движение по 

пътищата. 

постоянен. изпълнение на 

политиката по БДП. 

 

 

 

 

4. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в 

училище във връзка 

с обучението по БДП 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на 

БДП. 

Обмяна на 

добри практики. 

Директор Изпълнени 

мерки за 

подобряване 

обучението на 

деца и ученици 

по БДП.  

Срок: 

постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

 

5. Участие в  

Национално 

състезание по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

 

Подпомага 

възпитаването и 

обучението на 

учениците в 

култура на 

поведение на 

пътя.Подкрепя 

учениците да 

могат да взимат 

самостоятелни и 

адекватни 

решения в 

различни 

ситуации на 

пътя, като 

осъзнават 

действията си и 

носят пряка 

отговорност за 

това.Чрез 

състезанието се 

проследяват и 

някои резултати 

на учениците, 

придобити в 

следствие на 

обучението по 

БДП. 

УКБДП Срок: 

Общински кръг 

до 27.02.2023 г. 

Областен кръг 

до 30.04.2023 г. 

г. 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

6 Ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна 

дейност в системата на 

предучилищното и 

Осигуряване на 

безопасен 

транспорт за 

учениците в 

средищните 

училища.   

Усъвършенстване 

на контрола за 

Директо

р 

Изпълнени 

мерки за 

ограничаване на 

рисковете от 

ПТП при 

осъществяване 

на организиран 

превоз на деца.  

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 



училищно 

образование.  

безопасен превоз 

на деца и ученици 

в пътните 

превозни 

средства. 

Срок: постоянен. политиката по БДП. 

 

7. Провеждане на 

кампании на 

институциите в 

областта на БДП, 

насочени към деца 

и ученици.  

 

Подготвени 

деца и ученици 

в областта на 

БДП. 

Повишаване на 

информираност

та за рисковите 

фактори, 

свързани с  

безопасността 

на движението 

по пътищата. 

УКБДП Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на 

БДП, насочени 

към деца и 

ученици.   

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП/ 

ОКБДП и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

8. Провеждане на 

кампания „Пътят 

на първокласника“.  

Определяне на 

най-безопасния 

маршрут от 

дома до 

училище и 

обратно и 

идентифициран

е на 

препятствия и 

проблемни 

точки . 

Класни 

ръководите

ли на 

първи клас 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на 

БДП, насочени 

към ученици от 

начален етап на 

основното 

образование 

Срок: 

15.09 – 

30.09.2021 г. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

9. Активизиране на 

дейността на 

училищните 

комисии в 

развитието на 

средата за 

обучение по БДП и 

прилежащата пътна 

инфраструктура и 

организация на 

движението в 

непосредствена 

близост до 

училището.  

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

отговорно 

отношение 

към въпросите 

на личната 

безопасност и 

тази на 

околните, 

придобиване 

на основни 

допълнителни 

знания и 

умения за 

разпознаване и 

оценка на 

опасните 

ситуации и 

вредните 

фактори в 

околната 

среда, и 

УКБДП Дейност на 

училищните 

комисии по 

БДП 

Срок: 

постоянен. 

Отчети за дейността 

на комисиите 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

 



оказване на 

помощ в 

случай на 

опасност . 

II Цел:Развитие на социално – отговорна организационна култура за БДП 

 

1. Прилагане на 

комплекс от мерки 

по БДП спрямо 

работещите в 

училището. 

Предпазване на 

работещите в 

училището от 

ПТП при 

служебното им 

взаимодействие 

с пътната 

система. 

 

Директор Функциониращ

и системи от 

мерки по БДП в 

училище. 

Срок: постоянен. 

Системи от мерки по 

БДП на училището. 

2. Отбелязване на 29 

юни – денят на 

безопасността на 

движение по 

пътищата 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

УКБДП Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност 

по темата за 

БДП 

Срок: 

29.06.2021 г. 

Проведени 

инициативи 

3. Отбелязване на 

Европейската 

седмица на 

мобилността, 

Международния ден 

за безопастност на 

движението по 

пътищата, 

Европейския ден на 

загиналите на пътя, 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия. 

Популяризиране 

на политиката за 

БДП 

Директор, 

учители и 

класни 

ръководи 

тели 

Организирани и 

проведени 

мероприятия 

Срок: 

ежегодно 

Докладвана от 

учителите 

информация- 

регулярно за 

заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение 

на политиката по 

БДП на директора. 

III Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

 Отбелязване на 

29 юни – Деня на 

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

Популяризи

ране на 

политиката 

за БДП. 

ОУ 

„Иван 

Вазов“ – 

гр. 

Силистр

а 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 

29 юни. 

Докладвана от 

учителите 

информация- 

регулярно за 

заседания на ПС 

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП на 

директора. 



 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО  

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – ГР. СИЛИСТРА 

2022/2023 г. 

 
Септември 1. Планът на УК по БДП 

се       приема на 

заседание на 

Педагогическия съвет. 

2. Провеждане на 

родителски      срещи с 

родителите на 

учениците от I клас за 

изработване на 

безопасен маршрут на 

всяко дете. За класове 

от 2 до 7 на 

родителски              срещи се 

отделят по 10 мин. за 

разговор,свързан 

 с безопасността на 

движението на 

учениците. 

3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на учениците. 

4. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с учебни тетрадки по БДП. 

5. Изработване на 

графици за 

провеждане на 

часовете по БДП. 

6. Преди започване на 

учебната година да се 

направи преглед на 

30.09.2022 

 
 

08.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.09.2022 

 

 

 

08.09.2022 

 

 

18.09.2022 

 
 

10.09. 

 

Директор, 

Председателят на УК 

БДП 

 

Класните 

ръководители 

 

 

 

 

 

 
Председателят на УК 

БДП 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Класни 

ръководители 

 

Директор, 

 Отбелязване 

на 

Европейската 

седмица на 

мобилността, 

Европейския ден 

без загинали на 

пътя/EDWARD, 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и 

др. 

Популяризи

ране на 

политиката 

за БДП. 

ОУ 

„Иван 

Вазов“ – 

гр. 

Силистр

а 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

 



пътната маркировка 

около училището. 

7. Попълване на 

декларации от 

родителите на 

учениците в начален 

курс за прибиране от 

училище, с което се 

гарантира 

безопасността им до 

дома. 

8. Да се следи постоянно 

за осигуряването на 

безопасен и сигурен 

междуселищен превоз 

на учениците към 

средищното училище. 

9. С всички ученици от І 

до VII клас в края на 

последния час да се 

провежда 

„петминутка“, 

напомняща на 

учениците за 

безопасно движение и 

задължението им за 

безопасно поведение 

на улицата. 

10. Месечно работно 

заседание на 

комисията. 

 

15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

през 

учебната 

година 

 

 

 

  всеки 

последен 

за деня час 

Председателят на УК 

БДП 

 
 

Класни 

ръководители 

 

 

 

дежурните учители – 

по график 

 

 

учителите 

 

 

 

 

 

УКБДП 

Октомври 1. Квалификация на 

учителите от 1-7 клас по 

БДП. 

2. Училищната комисия 

по БДП  анализира 

изпълнението на 

предложенията за 

обезопасяване района на 

училището (ако има               такива). 

3. Контрол на нивото на 

осигуряване на учениците с 

учебни те   тeтрадки. 

По график 

от   РУО 

 
 

Постоянен 

 

 

 

30.10.2022 

УК по БДП 

 

 

 

 

 

 
Членовете на УК по 

БДП 

Ноември 1. Месечно оперативно 

заседание на комисията 

2. Отбелязване Световния 

ден на жертвите на пътя в 

часа на класа. 

/светлоотразителни елементи/ 

30.11.2022 Председател на 

УКБДП 

Членовете на 

Комисията по БДП, 

класните 
ръководители 

Декември 1. Индивидуална работа с Постоянен Класните 



учениците, които имат 

опасно поведение като 

участници в уличното 

движение. 

ръководители 

Януари 1. Организиране и 

провеждане на срочна 

тестова проверка и оценка по 

БДП за учениците от I до VII 

клас. 

2. Месечно оперативно 

заседание на комисията 

29.01.2023 Класните 

ръководители 

Членовете на УК по 

БДП 

Февруари 1. Информация на УК по 

БДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП: 

ПС за 

отчитане 

на първи 

учебен 

срок. 

Председателят на 

УК БДП и класни 

ръководители. 

Март 1. Индивидуални 

разговори с учениците, които 

имат рисково поведение по 

БДП. 

2. Месечно оперативно 

заседание на УК по БДП. 

Постоянен Класните 

ръководители 

 

 

 

УКБДП 

Април 1. Провеждане на 

практически занятия и 

състезания, свързани с 

обучението по БДП. 

2. Във връзка   със   
седмицата   за 

безопасно движение по пътя, 

учениците да се включат в 

конкурси за рисунка, разказ 

и есе под мотото „Без жертви 

на пътя“. 

Постоянен УК БДП 

Класните 

ръководители 

Май 1. Провеждане на срочен 

тестов контрол. 

2. Обсъждане на идеи 

за обновяване на 

материалната база за БДП за 

следващата учебна година. 

3. Месечно оперативно 

заседание. 

4. В края на учебната 

година на учебната площадка 

по БДП да се проведе 

мероприятие под надслов 

„Мога да се движа 

безопасно“ 

Май-юни 
2023 

Класните 

ръководители  

УК по БДП 

 

 

 

 

 

 

Председателят на УК 

БДП 

Класните 

ръководители на 

 

I – ІV кл. 

Юни 1. Училищната комисия  Председателят на УК 



по БДП докладва пред 

педагогическия съвет за: 

• Изпълнение на плана 

на комисията за учебната 

година; 

• Предлага за обсъждане 

и приемане план на УК по 

БДП за следващата учебна 

година. 

БДП 

 
 

 

 

*Приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 2/06.10.2022 г. и утвърден 

със заповед №112/10.10.2022 г. 

 


