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35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” 

 

София 1164, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 16, тел. 866 10 60, 963 37 31 

 e-mail: seu_35@35sou.bg, https://35sou.bg 
 

 

  УТВЪРЖДАВАМ 

     

ДИРЕКТОР: ......./П/...... 
(Величка Петрова) 

 

 

ПЛАН  

за дейностите по безопасност на движението по 

пътищата за учебната 2022 / 2023 година 
 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Комисията е утвърдена със заповед на директора № УД – 346/14.09.2022 г. , след 

информиране на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател – Татяна Васкова Вълчева - Стоянова 

Членове:   Елена Маринова, Марина Тошкова, Валентина Пехливанова, Цветелина 

Лагадова 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 

№ 13/14.09.2022 г. 

3. Обучението по безопасност на движението е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 
1. Дейностите в училището, свързани с безопасността на   движението да се 

организират и провеждат в съответствие със Система за организация и управление на 

дейностите, свързани с възпитание и обучение по БДП в системата на предучилишно и 

училищно образование, утвърдена със заповед № РД-09-1289 / 31.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката и съгласно Плана за действие за БДП на училището, разработен 

в изпълнение на 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 

2. Занятията по безопасност на движението се провеждат от правоспособен учител 

в часа на класа.   

3. Тематиката се посочва в плана на класния ръководител за   учебната 2022/2023 

година. 

4. При подготовката на учебните занятия по безопасност на движението и за 

реализирането на този план се използват: учебни видеофилми, презентации, образователен 
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софтуер, специализирана литература, тестове за проверка на знанията, специални помагала 

по безопасност на движението, одобрени от МОН.   
 

III. ЦЕЛИ. 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците от 35 СЕУ „Добри Войников”. 

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

адаптация към условията на движението по пътя. 

3.  Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, 

свързани с БДП, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на 

опасни ситуации при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ при нужда. 

4. Реализиране на дейности, свързани с осъзнаване значението на толерантността, 

етичността и дисциплинираността между участниците в движението по пътищата. 

 

IV. ЗАДАЧИ. 
 

1. Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници. 

2. Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си. поведение 

като пешеходци и пътници. 

3. Да формират начални умения за разбиране на пътнотранспортни ситуации и да могат да 

преценяват рисковите фактори. 

4. Да се формират и усъвършенстват практически умения да умеят да разчитат схеми и 

планове с маршрути. 

5. Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училище и обратно, да 

преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и неозначени места. 

 

  

V. РАБОТЕН ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП 
 

       1. Обезопасяване района около училището. 

 Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и 

изготвяне на предложения до община Лозенец за подобряването и освежаването й. 

 Преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на училището, 

осигуряващи безопасност на учениците – предпазни мантинели, изкуствени препятствия на 

улицата за принудително намаляване на скоростта на движение на моторните превозни 

средства. 

 

Срок до 14.09.2022 г. 

Отг. – С. Стоилова  

 

2. Обучението на учениците по безопасност на   движението да се организира и 

провежда в съответствие с учебни програми утвърдени със Заповед № РД09-

2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП)  

 

https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
https://www.mon.bg/upload/16666/zap2684_200918_BDP.pdf
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    3. Училищните учебни планове да бъдат съобразени с горепосочените приложения . 

 

        Срок - м. септември 2022 г.  

Отг. – Т. Вълчева 

 

4.   Да се изготви  месечен график за учебната 2022/2023 година, по който 

задължително да се провежда обучението по БД  на класовете в часа на класа.  

Срок – м. октомври 2022 г. 

Отг. – кл. ръководители 

УКБДП 

 

5. Учебният процес по безопасност на движението да се провежда в часа на класа по 

график, утвърден от директора: 

 1. клас по график  9 часа годишно; 

 2. клас по график  6 часа годишно; 

 3. клас  по график  6 часа годишно; 

 4. клас по график  6 часа годишно; 

 5. клас по график 5 часа годишно; 

 6. клас по график  5 часа годишно; 

 7. клас по график  5 часа годишно; 

 8. клас по график  4 часа годишно; 

 9. клас по график  4 часа годишно; 

 10. клас по график  4 часа годишно; 

 11. клас по график 1 часа годишно; 

 12. клас по график 1 часа годишно; 

 

Срок - целогодишен 

Отг. - класните ръководители. 

 

6. Темите  за годината да се  предвидят в плановете на класните ръководители и след 

провеждането им, учителите да ги вписват  задължително в електонния дневника. 

 

Отг. класни ръководители  

 

  7. Комисията по безопасност на движение в училището да привлича родителите  за 

съдействие и съвместна работа.   

 

Срок - постоянен 

Отг. УКБДП 

                                                                   класни ръководители 

 
   8. Обучението по БДП да се интегрира с другите учебни предмети. 

Срок: целогодишен 

Отг: учителите по БДП  

 

 

         9. Периодични лекции и беседи с учениците, с предварителна заявка, провеждани от 

външни лектори – служители на КАТ – София. 

 

        Срок – целогодишен 

Отг. – Татяна Вълчева 
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                   кл. ръководители 

 

10. Провеждане на ежемесечни работни заседания на УКБДП за обсъждане на текущи 

въпроси и възникнали проблеми. 

         Срок – м. 09. 2022 г. 

                         м. 05. 2023 г. 

   Отг. – Татяна Вълчева 

 

 11. Обогатяване на методическия сектор по БДП в библиотеката на училището и 

опазване на наличните дидактически материали. 

 

Срок – постоянен 

                           Отг. УКБД 

                                       Г. Ташкова 

 

12. За учениците от 1. до 7. клас учителите от последния час за деня да им напомнят 

правилата за безопасно движение преди изпращането им  до главния вход на училищната 

сграда. 

 

Срок - постоянен 

Отг. – всички учители 

 

 13. Провеждане на практически занятия на външната и вътрешна учебни площадки по 

БДП с учениците от начален етап, съгласно предватително изготвен график от класните 

ръководители. 

 

         Срок – постоянен 

Отг. – Татяна Вълчева 

                      кл. ръководители 

 

 14. Включване в квалификационни курсове по  методика на обучението по Безопасност 

на движението по пътищата /БДП/ в 1-4, 5-7 и 8-12 клас на учители, непритежаващи 

квалификация да преподават  Безопасност на движението по пътищата в училище. 

         Срок – постоянен 

Отг. – Татяна Вълчева 

                     Деница Ангелова 

 

15. Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“ - определяне на най-безопасния 

маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки. 

Родителите на първокласниците, съвместно с класните ръководители да изготвят схеми с най-

безопасния път на всяко дете от вкъщи до училище.  

 

        Срок – м. октомври 2022 

Отг.  С. Василева 

         Т. Тонев 

         Ц. Добрева 

 

16. Организиране на тематични състезания по БДП с участие на ученици от начален 

и прогимназиален етап. 

 

        Срок –м. октомври 2022 г. 

           м. май 2023 г. 

http://didasko-bg.com/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/23-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/27-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%BF-%D0%B2-1-4-%D0%B8-5-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81,-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://didasko-bg.com/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/23-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/27-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%BF-%D0%B2-1-4-%D0%B8-5-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81,-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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                                 Отг. УКБДП 

 

    17. Провеждане на кампания "Посланията на есенния лист" -  учениците връчат 

своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен 

лист, на своите родители, учители, представители на обществеността - водачите на МПС. 

 

         Срок – м. ноември 2022 г. 

          Отг. УКБДП 

                                     класни ръководители 

          И. Захариева 

 

 

18. Организиране на конкурс за рисунка на тема: „Пази твоето бъдеще на пътя“ с 

участието на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. 

 

             Срок – м. 11. 2022 г. 

 Отг. УКБДП 

                    И. Захариева 

 

   19. 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. 

 

        Срок – м. февруари 2023 г. 

Отг. Т. Вълчева  

        М. Тошкова 

 

 

  20. Провеждане на лектория с лице на КАТ на тема: „Безопасно движение по пътя – 

индивидуален и национален проблем” съвместно с родителите. 

 

        Срок – м. март 2023 г. 

Отг. Т. Вълчева 

           класни ръководители 

 

21. Периодично информиране на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им по време на родителски срещи, а на учениците – в часовете по БДП. 

Срок: постоянен 

 Отг: класни ръководители 

 

 22. Участие в провежданите национални, регионални и общински извънкласни 

инициативи, свързани с културата на движение по пътищата. 

 

Срок – постоянен 

Отг. УКБДП 

                                                      класни ръководители 

 

23. При всяко организирано напускане на училищната сграда   (екскурзии, походи, зелени, 

бели и сини училища, наблюдения, посещения на изложби, оперни и театрални постановки и др.) 

да се провеждат кратки беседи с учениците като се напомнят правилата за  безопасност на 
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движението. Задължително да се обясни на учениците какъв ще бъде маршрутът и къде са 

местата, криещи най-голям риск от евентуални опасности. Предварителният инструктаж трябва 

да се завери с подписите на децата и родителите им. Стриктно да се спазва процедурата на 

пътуванията, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  

Срок- постоянен 

Отг. - учителите, организиращи мероприятията 

 

24. В края на всеки учебен срок да се организира тестова проверка за оценяване на 

овладените знания и умения от учениците и резултатите  да се отразят  в диагностични 

карти. 

Срок – м. януари 2023 г. 

             м. май, юни 2023 г. 

Отг. УКБДП, 

   класни ръководители 

 

 

25. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата през 

лятото. 

Срок: м. май, юни 2023 г.  

Отг: кл. ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/naredba_za_detskite_i_uchenicheskite_turisticheski_0.pdf
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/naredba_za_detskite_i_uchenicheskite_turisticheski_0.pdf
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Приложение № 1 

 

 

 

Годишно разпределение на темите  

по Безопасност на движението по класове  

за учебната 2022-2023 година 

 

Клас Месец Тема 

I септември 

октомври 

ноември 

декември 

януари 

 

февруари 

март 

април 

май 

1. Моят безопасен път до училище и обратно. 

2. Моят робот знае безопасен път до училище. 

3. Пешеходна пътека. 

4. Аз не пресичам сам. 

5. Пътен светофар за регулиране на движението и 

пешеходците. 

6. Двуколесни пътни превозни средства. 

7. Знам къде съм. 

8. Знам къде са пътните превозни средства. 

9. Знам къде са другите. 

II септември 

октомври 

ноември 

февруари 

 

март 

 

април 

1. Улиците до моето училище. 

2. Моят робот знае къде да пресича. 

3. Алгоритъм за безопасно пресичане. 

4. Пътен светофар за регулиране на движението и превозни 

средства. 

5. Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек 

автомобил. 

6. Виждам и чувам пътните превозни средства. 

III септември 

октомври 

ноември 

февруари 

март 

април 

1. Път. Елементи на пътя. 

2. Велосипед. 

3. Пътен светофар за велосипедисти. 

4. Безопасни места за управление на велосипед. 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Знам къде са пътните превозни средства. 

IV септември 

октомври 

ноември 

 

февруари 

март 

април 

1. Пътни знаци, пътна маркировка 

2. Кръстовища 

3. Пътни превозни средства, използвани в селското 

стопанство 

4. В населено място Извън населено място 

5. Виждам пътните превозни средства 

6. Чувам пътните превозни средства 

V октомври 

декември 

февруари 

 

април 

 

юни 

1. Ползите от карането на велосипед. 

2. Моят велосипед – устройство на велосипеда. 

3. Пътни знаци, регулиращи движението на велосипеда. 

4. Поддръжка и подготовка на велосипеда за безопасно 

управление. 

5. Знам и мога да управлявам велосипед. 

VI октомври 

 

декември 

1. Етични взаимоотношения между участниците в 

движението. 

2. Поведение в обществения транспорт. 
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февруари 

април 

юни 

3. Конфликт на пътя. 

4. На пътя – с чувство за отговорност. 

5. Личните качества на участниците в движението. 

 

VII октомври 

декември 

 

февруари 

април 

юни 

1. Видове пътища и начините за движение по тях. 

2. Движение при ограничена и намалена видимост. 

3. Безопасно ограничение през нощта. 

4. Движение по хлъзгав път. 

5. Движение при особено трудни условия. 

VIII октомври 

 

 

декември 

 

февруари 

 

април 

1. Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. 

Маневри на пътя. 

2. Движение извън населено място през нощта и при различна 

видимост. 

3. - ППС и МПС.  

    - Системи за пасивна и активна безопасност. 

4. Основни правила на движението през отделните части на 

денонощието в извън населените места. 

IX октомври 

декември 

февруари 

 

 

април 

1. Структура на пътя. Видове маркировка.  

2. Групи пътни знаци 

3. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, 

мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, ховърбордове). 

4.  Действия на водача, според средствата за регулиране на 

движението. 

X Октомври 

 

Декември 

 

февруари 

април 

1. Траспортна култура и дисциплина на пешеходците и 

водачите. 

2. Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите. 

3. Административни наказания за нарушителите 

4.  Влияние на алкохола, наркотиците и други упойващи 

вещества при управление на МПС. 

XI януари Особени правила за някои участници в движението. 

Пътнотранспортни произшествия. 

XII януари Решава казуси за:  

• поведението на зрелостниците, на отношенията на водачите 

на МПС и на органите за контрол на движението по пътищата 

в периода на абитуренските балове; спазване на правилата за 

движение по пътищата, абстрахирайки се от влиянието на 

връстниците си и от другите участници в движението по 

пътищата;  

• рисковете от злополука на пътя и на възможностите за 

приемане на рискове;  

• скоростта на движение на МПС и влияето й върху 

спирачния път, спазване на дистанцията; 

 

 


