
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

Д-Р АЛБЕНА ИВАНОВА- НЕДЕЛЧЕВА  

ДИРЕКТОР НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН 

 

 

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА  КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

за учебната 2022/2023 година 

 
 

Приет на заседание на ПС с Протокол № РД 08-13/14.09.2022 г. 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., утвърдена със Заповед № 

РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, Плана за действие 

2021-2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и 

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

Министерство на образованието и науката. 

І. Общи положения 

1. Комисията е утвърдена със Заповед № РД 09-1029/14.09.2022 г. на директора на 

Средно училище „Сава Доброплодни“ – град Шумен и е в състав: 

Председател: Бистра Иванова Тодорова – педагогически съветник 

Членове:  

Мирослава Петкова Лечева – старши учител в начален етап 

Димитър Атанасов Димитров – старши учител по география и икономика 

Татяна Тодорова Атанасова – старши учител по технологии и 

предприемачество. 

2. През учебната 2022/2023 година обучението по БДП се осъществява по учебни 

програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 

 



3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните  

образователни изисквания, като се използва следната литература: 

 1–4 клас – Учебни тетрадки на издателство “ДИДАСКО”, автор Васил 

Паунов и учебно помагало с автори Любен Витанов, Таня Кечева, 

Красимира Брайкова на издателство „ПРОСВЕТА“ 

 5–7 клас – Учебни тетрадки на издателство “ДИДАСКО”, автор Васил 

Паунов 

 8–12 клас – Учебни тетрадки на издателство “ДИДАСКО”, автор Васил 

Паунов 

Обучението на учениците от I до ХІІ клас да се провежда от класните ръководители 

и правоспособни учители  в часа на класа както следва: 

  I клас – от м. октомври  до м. юни – общо 9 часа 

 II, III и ІV клас – от м. октомври до м. май – общо 6 часа 

  V – VІІ клас – от м. октомври до м. май – общо 5 часа 

      VІІІ - Х клас - от м. октомври до м. май – общо 4 часа 

      XІ-ХІІ клас - от м. октомври до м. април – общо 1 часа 

ІІ. Цели на плана: 

1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието 

им с пътната система като участници в движението по пътищата. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите 

на личната безопасност и тази на околните.  

3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на 

опасните ситуации. Оказване на помощ в случай на нужда. 

 

№ 

по 

ред 

 

Дейност 

 

Срок 

 

Отговорник 

 

Забележка 

1. Провеждане на инструктаж 

с учениците от СУ „Сава 

Доброплодни“ – Шумен за 

осигуряване на 

безопасността и здравето 

на учениците по време на 

 

 

м. септември 

2022 г. 

Класни 

ръководители, 

Училищна 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

 



предвижването им от дома 

до училище и обратно с 

велосипеди, тротинетки и 

мотопеди.       

пътищата. 

                                                                                                              

 

2. Изготвяне на график за 

провеждане на беседи по 

безопасност на движението 

по пътищата от 

униформени служители с 

правомощия за работа по 

Закона за движение по 

пътищата с деца и 

ученици. 

м. септември 

2022 г. 

За ученици в 

начален етап (І-

ІV клас) от 

15.09.2022 г. до 

12.05.2023 г. 

За ученици в 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап (V-XІ) клас 

от 15.09.2022 г. 

до 12.06.2023 г. 

За ученици от XІІ 

клас – от 

15.09.2022 г. до 

21.04.2023 г. 

Класни 

ръководители,  

УКБДП 

 

 

 

3. Организиране и участие на 

полицейски служители в 

родителски срещи, с 

включени теми по пътна 

безопасност 

 

 

постоянен 

Класни 

ръководители,  

УКБДП 

 

4.  Класните ръководители на 

I и II клас съвместно с 

родителите  определят най- 

краткия и безопасен път от 

дома до училище и 

обратно. 

 

м. септември 

15.09. – 30.09. 

2022 г. 

Класни 

ръководители, 

УКБДП 

 

5. „Посланията на есенния м. октомври Класни  



лист“ – учениците от I до 

IV, изработват и връчват 

своите послания за 

спазване на привилата за 

движение по пътищата, 

прикрепени към есенен 

лист, на родители- водачи 

на МПС 

2022 г. ръководители 

6. Вписване на темите по 

безопасност на движението 

по пътищата в електронния 

дневник на всеки клас, 

съгласно съответните 

учебни програми. 

 

 

постоянен 

Класни 

ръководители 

 

7. Провеждане на 

„петминутка“  по БДП за 

ученици  от I до VII клас, 

която се вписва в дневника 

на класа.  

 

постоянен 

(всеки последен 

учебен час за 

деня) 

Класни 

ръководители, 

учители 

 

8. Провеждане на беседи- 

разговори за поведението 

на учениците като 

участници в движението. 

 

постоянен 

(веднъж 

месечно) 

Класни 

ръководители 

 

9. Провеждане на  викторина 

по БДП - училищен кръг. 

 

м. февруари 

2023 г. 

Класни 

ръководители, 

УКБДП 

 

10. Участие в Общински кръг 

на викторината по БДП - 

училищен отбор 

 

м. април 

2023 г. 

Класни 

ръководители, 

УКБДП 

 

11. Организиране и 

провеждане на 

извънкласни инициативи 

по БДП: 

 

постоянен 

Класни 

ръководители, 

учители, УКБДП 

 



- „С предпазен колан 

на задната седалка“ 

- „Европейски ден без 

загинали на пътя“ 

- „Световен ден на 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия“ 20 

ноември 2022 

година 

- „Ден на 

безопасността на 

движението по 

пътищата“ 29 юни 

2023 година 

12. Провеждане на кампании 

на институциите в областта 

на БДП, насочени към деца 

и ученици 

 

постоянен 

Класни 

ръководители, 

учители, УКБДП 

 

13. Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в системата на 

средното образование във 

връзка с обучението по 

БДП 

 

постоянен 

Училищно 

ръководство, 

учители, УКБДП 

 

14. Провеждане на инструктаж 

за безопасно ползване на 

обществения транспорт и 

безопасно движение по 

маршрутите, при 

организиране на походи и 

 

 

постоянен 

Ръководителите 

на групите 

 

 



екскурзии. 

15. Изготвяне на Годишен 

доклад от Училищната 

комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 

м. юни 

2023 г. 

УКБДП  

 


