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Комисията по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател: Даниела Дюлгерова 

Членове: 

1. Пламен Йорданов 

2. Венцислав Караиванов 

3. Кирил Низамов 

4. Ваня Петкова 

Комисията е овластена със заповед на Директора № 1132/13.09.2022 г. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се 

осъществява в съответствие с ДОИ. 

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за І - X клас и 

модули XІ - XІІ клас  утвърдени със заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката.   

3. Училищната комисия  по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ има за задача 

да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-

възпитателния процес по безопасност на движението в училище. 

4. Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и 

програми за обучение по БДП. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието на комисията по БДП 

и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители и учителите по БДП в Часа на класа 

през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно методически помагала и 

други. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически 

персонал в 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“.    

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

безопасност на движението по пътищата и личната безопасност и тази на околните, 

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.   

 

ІV. ЗАДАЧИ 

1. Да се контролира спазването и изпълнението на Закона за движение по пътищата (чл. 14, 

ал. 2). Обучението на учениците да се организира и провежда в съответствие с 

утвърдените програми за обучение по безопасност на движението по  пътищата от 

Министъра на образованието и науката със заповед № РД092684/20.09.2018 г., на 
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основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 4 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за движението по пътищата, чл. 11, ал. 1 т. 5 и ал. 3 от Наредба № 13 за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и за осигуряване 

на обучението на децата и учениците по бесопасност на движението по пътищата. 

2. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация към условията на движението по пътя. 

3. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в пътното 

движение. 

4. 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 движението. 

5. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

6. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението 

по пътищата. 

7. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище до дома 

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

учители. 

8. Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици  в съответствие с разпоредби 

на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни органи. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Месец Септември 

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед на района на 

училището. При необходимост да направи предложение за обезопасяването му. 

Отговорник: УКБДП 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на Комисията по БДП, нейната роля 

и място в обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания свързани с 

обучението по БДП. 

Отговорник: УКБДП 

3. Осигуряване на учителите по БДП на съответните програми за изготвяне на тематично 

годишно разпределение. 

Срок: 14.09.2022 г.; Отговорник: УКБДП 

4. За учениците от І и ІІ клас да се изработи заедно с родителите - Най-безопасният път до 

училище. 

Отговорник: класните ръководители на начален курс 

5. Поддържане и обновяване материалите в сайта Рубрика за БДП към 127. Средно училище 

„Иван Николаевич Денкоглу“ с адрес https://rubrika-bdp.weebly.com/ 

Срок: постоянен; Отговорник: Д. Дюлгерова  

6. Квалификация на учители по БДП. /РУО – София-град поддържа Регистър за дейности за 

квалификация на учителите – членове на Училищните комисии по БДП, директорите и 

заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по 

пътищата./ Необходимо е своевременно отразяване на дейностите за квалификация на 

учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-

директорите, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането 

им на следния адрес: https://forms.gle/ZubM8bxg1iWwzTFQ9 

Срок: постоянен; Отговорник: Директор 
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Месец Октомври 

1. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да запознае учителите с 

пътно-транспортна обстановка в района на училището. 

Отговорник: класните ръководители на начален курс 

2. Да се закупят учебни тетрадки съгласно Указанието за провеждане на часовете по 

безопасност на движението от ученици I – IV клас. 

Отговорник: класните ръководители на начален курс 

3. Да се контролира своевременно и качествено изпълнение на занятията по БДП, съобразно 

изготвения график. 

Срок: постоянен; Отговорник: Д. Дюлгерова 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Ноември 

1. С учениците от I - XII клас 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; Отговорник: учителите по БДП  

2. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра 

видимост на детето като участник в движението; употребата на предпазни колани от децата 

– пътници; предпазни каски и други защитни средства за децата – велосипедисти, 

мотопедисти, скейтбордисти и ролеристи. 

Отговорник: учителите по БДП 

3. Отбелязване на 21 ноември – „Световен ден за възпоминание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия“ 

Срок: 15.11.21 г.; Отговорник: учителите по БДП 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Декември 

1. Провеждане на семинар с лице от КАТ на тема: “Безопасното движение по пьтя – 

индивидуален и национален проблем”. 

Отговорник: УКБДП 

2. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на движение, 

спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от причиняване на 

смъртта на пешеходците. 

Отговорник: учителите по БДП 

3. Изучаване на причините, поради които децата и учениците стават обект на нещастни 

случаи при движението по пътищата. 

Отговорник: УКБДП 

4. Да се проведе специализиран инструктаж по безопасност на движението преди зимната 

ваканция.   

Отговорник: Д. Дюлгерова 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
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Месец Януари  

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка по БДП на учениците от 

V-VIII клас. 

Отговорник: УКБДП и учителите по БДП 

2. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Февруари 

1. Повишаване информираността на децата и учениците за опасностите, които крие 

автомобилното движение за детето-водач чрез използването на нагледни материали 

(филми, информационни табла и др.). 

Отговорник: УКБДП 

2. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи, а на учениците – в часовете 

по БДП. 

Отговорник: учителите по БДП 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Март 

1. Създаване на организация за информиране на педагогическия, непедагогическия колектив 

и учениците за причините и условията за настъпване на всяко транспортно произшествие 

с дете. 

Отговорник: УКБДП 

2. Разработване, разпространение и разгласа чрез сайта-Рубрика за БДП към 127. Средно 

училище „Иван Николаевич Денкоглу“  на тематични информации, предназначени за 

родители и водачи, относно поведението и реакциите на децата-пешеходци, пътници, 

велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти, ролеристи и др. 

Отговорник: Д. Дюлгерова 

3. Посещение на различни форми на обучение: 

- уроци по БДП 

- петминутка 

Отговорник: Д. Дюлгерова 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Април 

1. Създаване на раздел в сайта-Рубрика за БДП към 127. Средно училище „Иван 

Николаевич Денкоглу“ за правилата за безопасно управление на велосипед, каране на 

ролери и скейборд; обезопасените и оборудвани училищни и обществени зони за 

управлението на велосипеди, каране на ролери и скейтборд. 

Отговорник: УКБДП 

2. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат беседи с 

учениците, за да им се припомнят правилата за безопасност на движението и да се 

провежда инструктаж срещу подпис. 

Отговорник: учителите по БДП 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

mailto:2222127@edu.mon.bg
https://127sou.com/
mailto:2222127@edu.mon.bg


127. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ 

гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 

email: 2222127@edu.mon.bg, https://127sou.com 

 

ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 2222127@edu.mon.bg 

Месец Май 

1. Разпространение и запознаване учениците с научните изследвания за нивата на детския 

пътен травматизъм и рискови фактори, оказващи влияние върху него. 

Отговорник: УКБДП 

2. Организиране и провеждане на „Ден по Безопасност на движението” – викторина, 

състезание. 

Отговорник: УКБДП 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Юни 

1. Да се проведе специализиран инструктаж по безопасност на движението преди лятната 

ваканция. 

Отговорник: учителите по БДП 

2. УКБДП докладва пред педагогическия съвет изпълнението на плана. 

Отговорник: УКБДП 

 

Изготвил: Даниела Дюлгерова 
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