
130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

гр. София, район Подуяне 
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg 

 

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 
 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Миндизова 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: Класни ръководители: І- XII клас. 

 

 

I. ЦЕЛИ: 

Комисията по БДП да съдейства за реализиране целите на обучение, които  са: 

 

 Подготовка на учениците за  точни анализи, оценки и прогнозиране развитието на 

пътно-транспортната ситуация, поведението на участниците в нея и  собственото 

поведение; 

 

 Развитие на умения за вземане на правилни решения за действие в различни ситуации 

на пътя; 

 

 Способност за безопасно движение извън и в населено място; 

 

 Проява на отговорност и самоконтрол към собственото поведение на пътя. 

 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Запознаване на учениците  с основните изисквания на Правилника за приложение 

на Закона за движение по пътищата. 

2. Придобиване на необходимите знания, умения, сръчности и навици за безопасно 

движение по пътищата. 

3. Мотивация за задълбочено познаване и точно спазване на Правилника за движение 

по пътищата като най-важно условие за тяхната безопасност, здраве и живот при 

участието им в движението. 

4. Подготовка на подрастващите чрез обучение по БДП за дисциплинирани 

участници в движението, включително и като бъдещи водачи на МПС. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Преподаване на учебния материал, съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки клас. 

                                                       Срок: постоянен 

                                                        Отг.:  кл.р-ли 

 

3. Учебният процес по БДП да се провежда в ЧК. Изучаването на всяка глобална тема 

става в два кръга - през есента и отново през пролетта, с цел отстраняване пропуските в 
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знанията и уменията на децата, поради големия интервал от време, чрез въвеждане на 

подтеми. 

 

4. Изготвяне на график за провеждането на часовете по БДП, съобразни с глобалните теми 

по класове в началото на учебната година. 

                                                                              Срок:  м. септември 2022 г. 

                                                                                Отг.:   кл. р-ли на І - ХІІ 

клас  

                                                                                       

5. Осъществяване на контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на 

планираните мероприятия. 

                                                             Срок: постоянен 

                                                             Отг.:  зам.-директор УД 

 

6. Задължително отразяване на преподадения учебен материал по БДП в дневника на 

класа. 

                                                          Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  кл. ръководители 

 

7. Осигуряване на необходимите учебни помагала /учебници, учебни тетрадки/ за 

учениците и методични ръководства за учителите. 

                                                                           Срок: 15.09.2022 г. 

                                                                          Отг.:  кл. ръководители  

 

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

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  учителите по предмети 

 

9. Запознаване на учениците в ЧК в началото на учебната с пътно-транспортната 

обстановка в района на училището и поведението им на пътя. 

                                                                          Срок: м. 09.2022 г. 

                                                                          Отг.:  кл. ръководители 

 

10. Оборудване на кабинет и детска площадка за обучение по БДП. 

                                                                          Срок: постоянен  

                                                                          Отг.: УР 

 

11. Планиране на  квалификационна дейност с учителите, които  преподават правилата за     

БДП по пътищата. 

                                                                                     Срок: м.10.2022 г. 

                                                                          Отг.:  УР 

 

12. Определяне съвместно с родителите на учениците от 1 и 2 клас най-безопасния път от 

дома до училището и обратно. Припомняне на учениците от 3 и 4 клас безопасните 

маршрути за тяхното движение. 

                                                                          Срок: м. 09.2022 г. 

                                                                          Отг.:  кл. р-ли на І - ІV кл. 
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13. Попълване на декларации от родителите, удостоверяващи кой ще съпровожда детето 

до училище и обратно.  

                                                                          Срок: 27.09.2022 г. 

                                                                          Отг.:  кл. р-ли. на 1 и 2 клас 

 

14. Провеждане с учениците от 1 - 12 клас ежедневно в края на последния час „5-минутка“ 

краткотрайно занимание за напомняне  задълженията на учениците за безопасно 

поведение на улицата при връщане вкъщи.  

                                                                          Срок: постоянен 

                                                                          Отг.: кл. р-ли и учители.  

 

15Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП. 

                                                                                    Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли., преподавателите  

                   и комисията 

 

16. Осъществяване на задължителен инструктаж от учителите за припомняне правилата на 

БДП преди провеждане на наблюдения, екскурзии, зелени училища и др. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                    Отг.:  учителите 

 

17. Осъществяване на контакт с Центъра по БДП към КАТ и ползване услугите на  

лектори-специалисти, както и материалната им база. 

                                                                          Срок: м.10.2022 г. 

                                                                          Отг.: кл. ръководители 

 

18. При възникване на ПТП с деца и ученици и настъпили травми, задължително 

информиране Министъра на образованието и науката и РУО на МОН – София-град в срок 

от 1 час. 

                                                                          Срок: постоянен 

                                                                          Отг.: УР 

 

 

19. Извършване на тестова проверка и оценка на всеки ученик за определяне качеството 

на обучението по БДП във всеки клас. 

                                                                          Срок: м. 02,05,06.2023 г. 

                                                                          Отг.:  кл. ръководители 

 

20. Изготвяне на информационна справка в края на учебната година за състоянието на 

обучението по БДП. 

                                                                          Срок: м. юни 2023 г. 

                                                                          Отг.:  класни ръководители 

 

 

 

 

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА 

Директор на 130. СУ „Стефан Караджа” 


