
 



 

                                                          ПЛАН - ПРОГРАМА 

              за  работата  на  училищната  комисия  по  безопасност  на  движението  по  пътищата     

 
Съкращения: 

РУО:   Регионални управления на образованието 

ГДНП: Главна дирекция пътна полиция 

ДПО:  Дирекция „Приобщаващо образование“ 

УКБДП: Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата 

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

СБА:  Съюз на българските автомобилисти 

БЧК:  Български червен кръст 

НДПК: Национално движение по приложно колоездене 

ЗДП               Закон за движението по пътищата 

 

         Обща информация за План-програмата за действия  за безопасност на движението по пътищата  

План – програмата  е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2022 - 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 и учебните  

програми за I - X клас и модулите  XI - XII клас  утвърдени със заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и 

науката.    

Обучението по безопасност на движение по пътищата е неделима част от цялостното възпитание, обучение и социализиране на 

ученика в системата на училищното образование_ Това е социално учене с важност за формиране на определени практически умения у 

учениците като участници в движението по пътищата. В тази възраст учениците все още не могат да възприемат, чувстват и осъзнават 

опасностите в движението по пътя. Развиването и усъвършенстването на психо-физиологическите механизми за защита и създаването на 

определен начин на мислене и поведение на пътя  ще осигурят личната безопасност на ученика и безопасността на другите участници в 

движението по пътя. 

План-програмата на училищната комисия по БДП е разработена да организира и осигурява необходимите условия за осьществяване на 

учебно-възпитателния процес по безопасност на движението в училище. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в 

изпълнение на параграф 4 от Допьлнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.  

 

В плана специфичните мерки са представени в обобщен вид, а стратегическите цели и тематичните направления са в съответствие с 

ефекта на въздействието им. 

План-програмата се актуализира в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2022 - 2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост.  

 



 

Актуализирането на План-програмата  е приета  на Педагогически съвет и утвърден със Заповед №  347 / 09.09.2022 г. на 

Директора на 46 ОУ „К. Фотинов“  

 

І. Тематични направления: 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

 

 

No 

2 

 

 

Наименование на мярката 

3 

 

 

Ефект на мярката 

4 

 

 

Отговорник 

по мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

заседания на 

ДОККПБДП и в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

6 

 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 

стратегическа рамка 

1.1.1 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 

Гъвкавост и адаптивност на 

годишното изпълнение на 

политиката по БДП  съгласно 

годишните приоритети и 

оперативни цели на 

националната политика по 

БДП, разработвани от ДАБДП. 

Директор 

 

Актуализиран План за 

действие за БДП. 

 

Срок:  

ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП. 

 

 

1.1.2 Разработване на годишен план-програма 

за БДП  на училищно ниво. 

Годишна плановост на мерки 

по БДП на ниво   училище 

УКБДП 

 

Годишни план-програми 

за БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно 

30.09.2020 -2029 г. 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището и   

от УКБДП. 

1.1.3 Изпълнение на годишни мерки за БДП 

на ниво училище 

Годишно изпълнение на мерки 

по БДП на ниво училище 

УКБДП 

 

Изпълнени годишни мерки 

за БДП на ниво училище 

Срок: постоянен. 

 

Доклад на УКБДП 

пред ПС 



1.1.4. Наблюдение и оценка на изпълнението 

на мерките по БДП за взаимодействие  

по обмен на информация, анализиране 

на ПТП  с участие на деца. 

 

 

Осигуряване на информация 

за ПТП с деца и набелязване 

на мерки за тяхното 

ограничаване и намаляване на 

последствията 

 

МОН, РУО, 

сектор пътна 

полиция 

Ползване на изготвени 

обобщени справки, данни 

по области в съответствие 

с административно – 

териториалното деление 

на страната за общия брой 

на децата в училищата и 

справки за ПТП с деца. 

Срок: веднъж годишно 

Информация 

между: 

МОН и ГДНП 

МОН и РУО 

РУО и кметовете 

на общините 

 

 

1.1.5. 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, на ниво на 

ЦПЛР, РУО. 

УКБДП Предвиждане на 

устойчиво финанси-ране 

на мерките по БДП в 

годишните бюджетни 

разчети на училището. 

Срок: постоянен. 

 

Бюджетен разчет. 

Годишен доклад 

за изпълнение на 

мерките по БДП. 

1.2 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната 

политика в областта 

1.2.1. Изпълнение на методически указания на 

ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, изпълнението, 

оценката и отчитането на 

държавната политика по БДП. 

МОН,РУО и 

УКБДП 

Изпълнени методически 

указания. 

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП 

Кореспонденция  

1.2.2. Координация на действията на 

училището с другите училища от 

региона и РУО за вземане на съвместни 

решения и прилагане на 

общи практики в областта на БДП. 

Консенсус и обединени 

усилия за ефективно 

изпълнение на политиката 

по БДП съобразно 

спецификата на училището 

Директор 

 

Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция и 

документи, 

свързани с 

дейността на 

работни групи. 

 

1.2.3. Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в изпълнение на 

НСБДП и произтичащите от нея 

документи. 

Стандартизиране на 

планирането, изпълнението, 

оценката и отчитането на 

държавната политика по БДП. 

Директор 

 

Изпълнени методически 

указания. 

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

поБДП за 

заседания на 

ДОККПБДП/ 

ОКБДП. 

Кореспонденция 

 



1.3 Цел:  

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.3.1. Активна позиция в процеса на 

разработване на подзаконова норма-

тивна уредба по прилагането на Закона 

за движение по пътищата и други 

нормативни актове в областта на БДП. 

Проследяване на проектите на 

документи от националното 

ни законодателство в областта 

на БДП. Формулиране на 

становище по отношение на 

промените. 

Директор 

преподаващ 

БДП 

Актуализирани 

нормативни документи.  

Срок: постоянен. 

Проекти на 

документи от 

подзаконовата 

нормативна 

уредба. 

1.4 Цел:  

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните 

и академичните среди  

 

1.4.1. Съвместни мероприятия с родителската 

общност и представители на местния 

бизнес по БДП 

Годишна плановост на мерки 

по БДП на ниво   училище 

УКБДП Срок: постоянен. Кореспонденция 

между  общността 

и бизнеса 

1.5 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 

аспекти от БДП 

 

1.5.1 Прилагане на единна комуникационна 

стратегия по БДП. 

Провеждане на целенасочена 

комуникационна и медийна 

политика. Излъчване на ясни и 

единни послания на ангажира-

ните по темата за БДП 

държавни институции в 

общественото пространство. 

МОН, РУО 

и УКБДП 

Активна медийна 

политика 

Срок: постоянен. 

Официалната 

интернет 

страница на МОН 

и сайта на 

училището 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и 

ученици по БДП в системата на 

образованието в единна концептуална 

рамка: 

- осъвременяване на учебната докумен-

тация по БДП въз основа на опита в 

Подобрено управление на 

дейностите за възпитание и 

обучение на децата и 

учениците по БДП 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП. 

ДПО и 

УКБДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване на 

обучението на деца и 

ученици по БДП. 

Срок: постоянен. 

Доклад от  

УКБДП за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



Република България и водещите 

страни по отношение на БДП; 

- заделяне на финансови, технически и 

човешки ресурси за обезпечаване на 

обучението по БДП; 

- изпълнение  на определените на 

конкретни образователни цели като 

минимални изисквания за обучение по 

БДП в училището; 

- интегриране на темите по БДП в 

темите от учебното съдържание по 

общообразователните учебни 

предмети и/или по предметите за 

придобиване на професио-нална 

квалификация, едновременно с 

преподава-нето им като отделен 

предмет; 

- прилагане на единни образователни 

стандарти по места; 

- използване на учебни материали и 

подходи, адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на обучаваните, 

така и към духа на времето; 

- обучение с натрупване, при което 

всяко ниво на обучение надгражда 

предишното с цел приемственост и 

ефективен напредък; 

- подпомагане на ръководството на 

училището  от централните и 

местните власти в прилагането на 

националната политика по обучение в 

областта на БДП; 

- насоченост на БДП не само към 

придобиване на знания и разбиране на 

правилата за движение, но и към 

промяна на нагласите и мотивацията; 

- практическа насоченост на уроците - 

 



да се провеждат не само в класната 

стая, но също така да включват 

обучение и опит на практика - както в 

защитена среда, така и в реални 

условия, адаптирани към ролята, 

която имат в системата за движение, в 

т.ч. обучение по оказване на първа 

помощ за учениците в горните 

класове; 

- осигуряване на механизъм за обратна 

връзка и оценка на ефективността от 

обучението по БДП. 

2.1.2. Организиране и провеждане на  извън-

класни 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  

Срок: постоянен. 

УКБДП 

2.1.3. Участие в организиране и провеждане 

на национални състезания по БДП, 

национални, регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца и 

ученици в системата на образованието, 

свързани с културата на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата за 

БДП. 

 

МОН, МВР, 

Сектор 

Пътна 

полиция и 

училището 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладване от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОКККБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.4. При интерес и възможност участие в 

организиране и провеждане на  
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ по БДП. 
I състезателна група: 

учениците от V до VII клас 

 

Подпомага възпитаването и 

обучението на учениците в 

култура на поведение на пътя, 

свързана със спазване на 

общовалидните правила и 

норми за безопасност. 

Подкрепя учениците да могат 

да взимат самостоятелни и 

адекватни решения в различни 

ситуации на пътя, като осъзна-

РУО, 

УКБДП 

 

Организирано и 

проведено състезание по 

БДП 

1. Училищен кръг 

2. Областен кръг 

3. Национален кръг: 

 

Докладване от 

отговорните 

институции, 

УКБДП 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 



ват действията си и носят пря-

ка отговорност за това. Подпо-

мага възпитаването на качест-

ва от значение за общото лич-

ностно развитие като инфор-

мираност, култура в отноше-

нията, съобразителност, ува-

жение към общността и прави-

лата. Чрез състезание могат да 

се проследят резултатите на 

учениците, придобити в след-

ствие на обучението по БДП. 

2.1.5. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти в училище 

във връзка с обученията по БДП. 

Подготвени педагогически 

специалисти в областта на 

БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

УКБДП Изпълнени мерки за 

подобряване квалифика-

цията на специалистите по 

БДП. 

Срок: постоянен 

Доклад на УКБДП 

2.1.6. Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност в системата на 

предучилищното и училищно 

образование. 

Осигуряване на безопасен 

транспорт за учениците. 

Усъвършенстване на контрола 

за безопасен превоз на деца и 

ученици в пътните превозни 

средства. 

МОН, 

РУО, 

УКБДП 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на органи-

зиран превоз на деца. 

Срок: постоянен. 

УКБДП 

 

2.1.7. Провеждане на кампании на училището 

в областта на БДП, насочени към 

учениците. 

 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП. 

Повишаване на информира-

ността за рисковите фактори, 

свързани с  БДП. 

УКБДП и 

класните 

ръководител

и 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

учениците. 

Срок: постоянен. 

Доклад на УКБДП 

2.1.8. Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“. 

Определяне на най-безопасния 

маршрут от дома до училище 

и обратно и идентифициране 

на препятствия и проблемни 

точки - за родителите на 

всички ученици на първата 

родителска среща са 

коментирани проблемите и 

изискванията по пътната 

РУО, 

ОДМВР 

училището 

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, 

насочени към ученици от 

начален етап на основното 

образование 

Срок: 

15.09 – 30.10. 

Докладване от 

УКБДП  за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 



безопасност, включително и с 

участие на представители от 

Пътна полиция. 

2.1.9. Провеждане на кампании на УКБДП за 

безопасна градска мобилност, насочени 

към учениците. 

Подготвени деца и ученици в 

областта на БДП 

Повишаване на информира-

ността за рисковите фактори, 

свързани с  безопасността на 

движението по пътищата 

РУО, 

УКБДП 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

учениците 

Срок: постоянен. 

Доклад на УКБДП  

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1. 
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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 оказване на 

помощ в случай на опасност. 

РУО и 

Училищната 

комисия по 

БДП 

 

Дейност на училищната 

комисия по БДП 

Срок: постоянен. 

Отчети за 

дейността на 

УКБДП 

 

2.2 Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно 

управление на пътни превозни средства 

2.2.1 Организиране и провеждане на 

превантивни кампании за опазване 

живота и здравето на всички участници 

в движението с акцент върху 

превишената /несъобразена скорост, 

шофи-рането след употреба на алкохол 

наркотични вещества и техните аналози, 

ползването на предпазни средства, 

техническата изправност на МПС,  

поведението на участниците в 

движението към уязвимите участници в 

него, при преминаване на автомобил със 

специален режим на движение и др. 

Подготвени водачи за 

безопасно управление на 

пътни превозни средства 

Допълващо и надграждащо 

обучение за водачите на МПС 

след придобиване на 

правоспособност 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението 

по пътищата 

МОН,МЗ, 

МВР, БЧК 

Организирани и 

проведени кампании 

Подготвени материали за 

провеждане на кампании, 

съгласувани с Национален 

център по обществено 

здраве и анализи, във 

връзка с методологически 

ръководства по 

изпълнение на 

Националната стратегия 

за борба с наркотиците. 

Срок: постоянен. 

 

УКБДП  за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

Класните 

ръководители в 

часа на класа 



 

 

 

 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1. Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Отчитане в 

годишния доклад 

за изпълнение по 

БДП 

2.3.2  Отбелязване на Глобалнаta седмица на 

ООН за пътна безопасност, 

Европейската седмица на мобилността,  

Международния ден за БДП,   

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП 

 

Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Отчитане в 

годишния доклад  

на УКБДП 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в училище. 

 

Предпазване на  работещите в 

училище от ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с пътната 

система.  

УКБДП  Функциониращи системи 

от мерки по БДП в 

училище 

Срок: постоянен. 

Разработена от 

ДАБДП 

стандартизирана 

методо-логия за 

предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от 

ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Системи от мерки 

по БДП на 

бюджетните 

организации. 

 



ІІ. Организация на учебния процес   

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 

  

 1. При разработването на училищните учебни програми в 46 ОУ, с цел успешно провеждане на обучението по БДП, се има предвид 

заповед № РД 091289/31.08.2016г., Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. и заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на Министъра на образованието 

и науката за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата . 

 2. В учебния процес да се постави приоритет на практическото обучение /примерно съотношение на часовете за теоретично към 

практично обучение 1:3/ 

 3. Възпитанието и обучението по БДП в І-VІІ клас се провежда равномерно през цялата учебна година, като в учебния процес 

приоритет се поставя на практическото обучение. 

 4. При възпитанието и обучението на учениците по БДП да се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и учебно-

дидактически материали.  

 

 ІІІ. Организиране на учебният процес в І-ІV клас и V-VІІ клас 

1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І-ІV и V-VІІ клас. 

2. Задължителните часове за обучението по БДП в І-VІІ клас се провеждат в часа на класа. 

3. За провеждането на тези часове класните ръководители /1-4, 5-7 клас/, са разработили годишен  тематичен план на учебното 

съдържание.  

4. В годишните  тематични планове са посочени броят на часовете, както и мястото за провеждането на обучението по БДП. 

5. Обучението по БДП се провежда в класните стаи за учениците от І-ІV и V-VІІ клас, като се използват съответните дидактически 

материали. 

  

ІV. Учители по БДП  

 

1. За учители по БДП в І-ІV клас са определени класните ръководители на съответните класове, които са изучавали БДП и 

методика на преподаването й: 

1  –  4  клас – Недялка  Димитрова 

1  –  4  клас – Анна  Захариева 

1  –  4  клас – Евгения  Трайкова 

1  –  4  клас – Юлия  Маджарова 

 

2. За учител по БДП 5 - 7 клас е определена  г-жа  Радостина  Цветкова. 

2.1. Класният  ръководител  и/или  преподавател в прогимназиален  етап  има  задължението  в  края  на  последния  учебен 

час  за  деня  да  проведе  с  класа  „Петминутка“  - за  БДП: 

 

5 –  7  клас – Красимир  Кръстев; Ивайло  Мавродиев; Валерия Вълчева; Ваня Цветанова;  

Диана Петрова; Десислава Христова;  Адриана Бенова;  Радостина Цветкова 

 

http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
http://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf


V. Дейности и мероприятия в училище 

 

1. В началото на учебната година 

 

1.1. Да се заложат в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на БДП. 

                                                                                                     Срок: 15.09. 

                                                                                                     Отг.: Директор 

             1.2. Обучението на учениците се провежда по утвърдени от МОН учебни програми грами за обучение по БДП /Заповед № РД09-

2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) / 

1.3. Учебният процес се провежда в часа на класа. 

                                                                                             Срок: постоянен, по утвърдено разписание 

                                                                                             Отг.: Кл. ръководители/Учители 

1.4. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на комисията по БДП изготвя предложение за квалификация 

на учителите, преподаващи БДП. 

                                                                                                     Срок: 15.09. 

Отг.: председател на комисията по БДП 

2. По време на учебната година: 

 

2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в 

електронните дневници на паралелките. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: Преподавателите  

 

2.2. Системно да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия. 

                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                     Отг.: Директор   

              

2.3. При възможност обучението по БДП да се интегрира с другите учебни предмети. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: Учителите 

 

2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка 

в района на училището; 

                                                                                                     Срок: 30.09 

                                                                                                     Отг.: Кл. ръководители 

https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf


2.5. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на учебния час „петминутки” – краткотрайно занимание, 

напомняне на БДП и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата и в обществения транспорт при завръщане у дома след 

приключване на учебните занятия. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: Учителите 

2.6. Да се изработят нагледни материали. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: Учителите 

 

2.7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се 

провеждат разговори с учениците за припомняне на правилата за безопасност на движението и инструктаж срещу подпис.  

 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: Учителите 

 

  VI. РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 

 

 1. Ръководството и контролът на учебния процес за обучението на учениците по БДП в І-VІІ клас се осъществява от Директора на 

училището. 

  

            2. Учителите, преподаващи БДП, да не проявяват формализъм по отношение на задълженията си, свързани с организацията и 

провеждането на учебния процес по БДП.  

 

3. Всички ученици от І до VІІ клас да изучават задължително правилата за движение по пътищата по одобрената концепция за 

обучение на децата по Безопасност на движението в рамките на основното училище. 

 

4. Всеки клас ще работи с одобрената от МОН учебна програма. 

 

  VIІ. Дейности и задачи на учителите по БДП 

 1. Отговарят непосредствено за качеството и ефективността на учебният процес по БДП. 

 2. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І-VІІ клас провеждат краткотрайно занимание “Петминутка”.   

 3. Класните ръководители в края на всеки срок извършват срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик. 

 4. Поддържат наличните дидактически материали за часовете по БДП. 

 

           ПЛАН – ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА 46 ОУ „КОНСТНТИН 

ФОТИНОВ“ е приета с решение на ПС и утвърден със заповед № 347 / 09.09.2022г. на  директора на  46  ОУ „К.Фотинов“.  
 


