
 
 

ПЛАН 
за работата на Училищната комисия по БДП 

в СУ “Христо Смирненски” Гулянци 
през учебната 2020/2021 година 

 
 

актуализиран на 24.03.2021 год. на основание  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.  
 
 

I. ЦЕЛИ:  
- опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не- педагогическия 
персонал в училище и извън него;  

- формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

- формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация в живота; 

- придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората; 

- разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

- повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 

правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации; 

- осигуряване на знания за БД и за особеностите на движението по пътищата; 

- създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване на правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на 

родители и учители; 

- формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ; 
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III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

месец септември 

1. Планът на УК по БДП се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

 Срок: 11.09.2020г. 

 Отг.: Емилия Петрушева 

2. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от I и II 

клас за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

 Срок: 25.09.2020г. 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по 

БДП, нейната роля и място в обучението на учениците. 

 Срок: 11.09.2020г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

4. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с 

учебни тетрадки по БДП. 

 Срок: 28.09.2020г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 
        Класните ръководители 

месец октомври 

1. Квалификация на учителите от I-VIII клас по БДП. 

 Срок: 30.10.2020г. 

 Отг.: Емилия Петрушева 

2. Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на предложенията 

за обезопасяване района на училището (ако има такива). 

 Срок: 25.09.2020г. 

 Отг.: УК по БДП 

3. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за 

обучение по БДП в часа на класа. 

 Срок: 25.09.2020г. 

 Отг.: Класните ръководители 

4. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

 Срок: 30.10.2020г. 

 Отг.: Членовете на УК по БДП 

5. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебните форми:   урок и 5-минутка; 

• Изграждане на учебно-материална база по БДП. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Членовете на УК по БДП 

6. Месечно работно заседание на комисията. 



 Срок: 30.10.2020г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

месец ноември 

1. Дейности по обезопасяването на района на училището (ако има такива). 

 Срок: 06.11.2020г. 

 Отг.: Емилия Петрушева 

  Председателят на УК БДП 

2. Месечно оперативно заседание на комисията. 

 Срок: 27.11.2020г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

месец декември 

1. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка; 

• Изграждане на материална база по БДП. 

   Срок: 11.12.2020г. 
    Отг.: УК по БДП 

2. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като 

участници в уличното движение. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно работно заседание на УК по БДП. 

 Срок: 18.12.2020г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 
 

месец януари 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП 

за учениците от I до VIII клас. 

 Срок: 29.01.2021г. 

 Отг.: Класните ръководители 

2. Месечно оперативно заседание. 

 Срок: 29.01.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 
 

месец февруари 

1. Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за ефективността 

на обучението по БДП по отношение на: 

• Урокът по БДП; 



• Петминутката; 

• Резултатите от срочните тестове; 

• Работата с рискови деца и ученици. 

 Срок: 05.02.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Внасяне на докладна в комисията по квалификационната дейност - 

предложение за финансиране на обучението по БДП през следващата година. 

 Срок: 05.02.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

3. Работа на УК БДП по плана за: 

• Посещение на учебни форми: урок и  5-минутка 

 Срок: постоянен 

 Отг.: УК БДП 

4. Месечно работно заседание на комисията. 

 Срок: 26.02.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 
 

месец март 

1. Работа по План-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-

минутка. 

 Срок: Постоянен 
                                                          Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по 

БДП. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно оперативно заседание на УК по БДП. 

 Срок: 26.03.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 
 

месец април 

1. Провеждане обща учителска среща, свързана с поведението на 

учениците на улицата и пътя и особеностите на учебния процес по БДП в I-VIII 

клас. 

 Срок: 12.04.2021г. 

 Отг.: Класните ръководители 

  Председателят на УК БДП 

2. Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца 

и ученици в системата на образованието. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: УК БДП 



  Класните ръководители 

3. Месечно работно заседание на комисията. 

 Срок: 30.04.2021г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

4. Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП за 

взаимодействие по обмен на информация, анализиране на 

пътнотранспортните произшествия с участие на деца. 
                                                                  Срок: 30.04.2021г. 
   Отг.: Председателят на УК БДП 
 
5. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в 

системата на средното образование във връзка с обучението по БДП. 
                                                                  Срок: 30.04.2021г. 
   Отг.: Председателят на УК БДП   
 
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.       

                                                                  Срок: постоянен 
   Отг.: Емилия Петрушева 
                                                                               Председателят на УК БДП 
                                                                               Класните ръководители    

месец май 

1. Провеждане на срочен тестов контрол. 

 Срок: 28.05.2021г. 

 Отг.: Класните ръководители 

2. Посещение в заключителните форми на обучение: 

• Урокът по БДП; 

• Петминутката; 

• Индивидуална работа с рисковите ученици. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: УК по БДП 

3. Квалификация на учителите по БДП за следващата учебна година. 

 Срок: 28.05.2021г. 

 Отг.: Емилия Петрушева 

4. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за 

следващата учебна година. 

 Срок: 28.05.2021г. 

 Отг.: УК по БДП 

  Класните ръководители 

5. Участие в националната ученическа викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на пътя” 2021 

                                                                 Срок: 28.05.2021г. 



   Отг.: Емилия Петрушева 

                                                                               УК по БДП 

  Класните ръководители 

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.       

                                                                  Срок: постоянен 

   Отг.: Емилия Петрушева 

                                                                               Председателят на УК БДП 

                                                                               Класните ръководители    

7. Месечно оперативно заседание. 

 Срок: 28.05.2021г. 
                                                        Отг.:     Председателят на УК БДП 

месец юни 

1. 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.       

                                                                  Срок: постоянен 

   Отг.: Емилия Петрушева 

                                                                               Председателят на УК БДП 

                                                                               Класните ръководители 

 2. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по 

пътищата и Международен ден за безопасност на движението по пътищата. 

                                                                  Срок: 18.06.2021г. 

   Отг.: Емилия Петрушева 

                                                                               Председателят на УК БДП 

 

3. Училищната комисия 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. 

 Срок: Последния ПС 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

 

 

 

 



ПЛАНЪТ за работата на Училищната комисия по БДП в СУ “Христо 

Смирненски” Гулянци през учебната 2020/2021 година е приет на заседание 

на ПС, протокол № 7/ 19.03.2021 год. 

 

Училищна комисия по БДП в СУ “Христо Смирненски” Гулянци през 

учебната 2020/2021 година назначена със Заповед № РД  15-589 / 10.09.2021г. 

 

 


