
 
 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БД 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 год. 

 
 

 
 

№ Мероприятия и дейности Срок Изпълнител Контрол 

1 В началото на учебната 

година 

   

1.1 Часовете по БДП се залагат 

задължително на отделен ред в  

Списък – Образец №1 

16.09.2019 год. Директор Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

1.2 Да се осигурят учебни 

програми по БДП, издание 

2003 год. 

16.09.2019 год. Директор Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

1.3 Да се осигурят необходимите  

учебни помагала за учениците 

и методически ръководства за 

учителите, преподаващи БДП 

15.10.2019 год. Директор, , кл. 

р-ли 

Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

1.4 Да се извърши преглед и 

подготовка на МТБ за 

обучението БДП 

15.10.2019 год. Директор, 

Председател на 

Комисията по 

БДП - ЗДУД 

Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

1.5 Да се осигури обезопасяване на 

района на училището 

съвместно с АБ”Железник” 

15.10.2019 год. Директор, 

Община Стара 

Загора 

Експерт по БДП в 

РУО- Ст. 

Загора,Кмет на 

Община Ст. 

Загора 

1.6 Да се планират мероприятия и 

дейности за допълнително 

повишаване на квалификацията 

на учителите, които ще 

преподават БДП през 2012/2013 

год. 

16.09.2019 год. Директор Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

1.7 Да се определи за всеки ученик 

от І до ІV клас съвместно  с 

родителите най- безопасния 

път от дома до училището и се 

закупят светлоотразителни 

16.09.2019 год. Директор, УН, 

кл. р-ли 

Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 



жилетки 

2 По време на учебната 

година 

   

2.1 Да се актуализира състава на 

училищната комисия по БДП 

16.09.2019 год. Директор, ЗДУД Експерт по БДП в 

РУО- Ст. Загора 

2.2 Да се отразява задължително в 

дневника на всеки клас и в 

материалната книга 

преподаденото учебно 

съдържание, съгласно 

съответните учебни програми 

постоянен кл. р-ли Директор 

2.3 Да се провежда с учениците от 

І до VІІ клас ежедневно,в края 

на последния час „петминутка” 

– краткотрайно занимание за 

припомняне на правилата по 

БДП и задълженията на 

учениците  по безопасно 

поведение на улицита. 

-  В автобуса с пътуващи 

ученици  се осигурява 

придружаващ учител по график 

- След завършване на учебните 

занятия  в ПИГ дежурният за 

деня  учител задължително 

завежда пътуващите ученици 

до автобуса и ги предава  на 

придружаващия учител. 

постоянен учителите Директор 

2.4 Да се проведе родителска 

среща на тема” Поведението на 

учениците, като участници в 

пътното движение” 

постоянен кл. р-ли Директор 

2.5 Да се организират в района на 

училището, по преценка на 

ръководството дежурства на 

ученици , родители и членове 

на УН, членове на СБА  

постоянен Председател на 

Комисията по 

БДП 

Директор 

2.6 Да се извършва текущ контрол 

на учебния процес по БДП 

Съгласно 

плана за 

контралната 

дейност в 

училището 

ЗДУД Директор 

2.7 Да се информират 

задължително Министъра на 

МОН и РИО при ПТП с дете 

или ученик  в срок от 24 часа 

при смъртен случай и в срак до 

3 дни – при нараняване. 

постоянен Директор РУО 

3 В края на учебната 

година 

   

3.1 Да се изготвят писмени 

доклади за резултатите от 

На годишния 

ПС 

Преподавателите 

по БД 

Директор 



обучението по БДП по класове 

3.2 Да се изготви и изпрати  в РИО 

информация за обучението 

БДП през учебната година 

10.07.2020 год. Председател на 

Комисията по 

БДП 

Директор 

3.3 Да се разработи план за 

организиране на възпитанието 

и обучението по БДП през 

следващата учебна година 

10.07.2020 год. Директор РУО 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Теми и хорариум часове 

 

 
Група, 

клас 
Глобална тема Задължителни 

І клас Отивам на училище сам 5 

ІІ клас Отивам на училище с обществен 

транспорт 
5 

ІІІ клас На пътя е безопасно 5 

ІV клас Безопасно преминаване на пешеходци 

през кръстовище 
5 

V клас Моят велосипед 5 

VІ клас Етични взаимоотношения на участниците 

в движението 
5 

VІІ клас Движения при особено трудни условия 5 

VІІІ клас Безопасност на движението извън 

населените места 
4 

IХ Път. МПС. Скорост. 4 

Х ЗДП 4 

ХI Органи за контрол 1 

ХII Системи за безопасност в автомобила 1 

 

 


