
1. 
Опазване на живота и здравето на учениците чрез формиране на 
навици за безопасно участие в пътното движение. 



2. Изграждане у учениците на устойчива и социално отговорна 
ценностна система като участници в пътното движение. 
3. Формиране на умения за вземане на правилни решения за действие в 
различни ситуации на пътя. 
4. Изграждане на система от специални знания, умения и 
компетентности, необходими за успешната адаптация към условията на 
движението по пътищата. 

II.Основни задачи: 
Учениците да се: 
- запознаят с основните изисквания на Правилника за приложение на 
Закона за движение по пътищата; 
- информират отговорно за рисковите фактори, свързани с БДП с цел 

повишаване ползваемостта на предпазните колани и каски, 
намаляване на шофирането в нетрезво състояние и на превишаването 
на скоростта; 

- подготвят като дисциплинирани участници в движението, вкл. като 
бъдещи водачи на МПС; 
- интегрират успешно като активни носители на необходимите знания, 

умения и компетентности за безопасно движение по пътищата.  

III.Дейности и мероприятия за изпълнение на основните задачи: 

1. Избор и утвърждаване на Комисия по безопасност на движението по 
пътищата. 

срок:септември 2022 г.; 
отг.: директор 

 
2. Осигуряване на обезопасяване района на ЦСОП съвместно с 
общинските ръководства - подходяща пътна сигнализация, маркировка 
на прилежащите улици и изкуствени неравности, предпазни парапети 
на входовете и забрана за достъп на МПС в двора на центъра. 

срок: септември 2022 г.; 
отг.: директор 

 
3. Залагане на отделен ред в Списък Образец № 3 на часовете за 
изучаване на правилата по БДП. 

срок:по график; 
 отг.: директор 

 
4. Провеждане на учебния процес по БДП в часа на групата. Учебното 
съдържание се планира тематично от учителите, които преподават БДП, 
в началото на учебната година. 



срок: нач. на уч.година;  
отг.: ръководители на групи 

 
5. Изготвяне на график за часовете по БДП и утвърждаване от директора. 

срок: септември 2022г.;  
отг.: зам.председател на комисия по БДП 

 
6. Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района 
на Центъра и провеждане на беседа - разговор за безопасното им 
поведение като участници в пътното движение в началото на учебната 
година от ръководителите на групи в часа на групата. 

срок: септември 2022г.; 
 отг.: ръководители на групи 

 
7. Информиране на родителите от ръководителите на групи за 
отговорностите им по попълване на декларации, в които да определят 
режима на водене и прибиране на детето от центъра - от възрастен или 
по друг начин. 

срок: септември 2022 г.;  
отг.: ръководители на групи 

 
8. Съвместно с родителите за всеки ученик от групите определяне в 
маршрутен лист на безопасния път от дома до центъра и обратно. На 
останалите ученици да се припомнят безопасните маршрути за тяхното 
движение. 

срок: септември 2022г.;  
отг.: ръководители на групи 

 
9. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни 
програми и глобални теми, като предвиденият учебен материал се 
разпределя, както следва: 

 
               I - клас 

1. „Градът/селото/ в което живея” 
2. „На улицата” 
3. „Пътувам с автобус” 
4. „Моят път до ЦСОП” 
5. „Знам своето място в леката кола” 
6. „Изправност на велосипеда” 
7. „Пътувам с градски транспорт.Правила за безопасно слизане и 

пресичане.” 
8. „Кои знаци познава велосипедистът?” 



9. „На площадката за велосипедисти” 
          
  IV  клас 
 
       1.”Елементи на пътя” 
       2„Велосипед” 
       3.”Пътен светофар за велосипедисти” 
       4.”Безопасни места за управление на велосипед“  
       5.”Кои знаци познава велосипедистът?” 
       6.”На площадката за велосипедисти” 
 
 
VI, VII клас 
1.„Лични качества на участниците в движението“ 
2.“На пътя с чувство за отговорност“                                                                                              
3.“Кои знаци познава велосипедистът“ 
4.”Безопасни места за управление на велосипед „  
5.“Как да се предпазим на пътя“ 
6.“Виждам и чувам превозните средства 
 
 
VIII, IX X, клас 
 
      1.”Знам основни пътни знаци” 
      2.“На пътя с чувство за отговорност“ 
      3.“Кои знаци познава велосипедистът“ 
      4.”Безопасни места за управление на велосипед „                                            
 
XI, XII клас  
        
       1.”Безопасност и движение по пътищата” 
       
 Максималният брой часове за обучението по БДП се разпределят по 
месеци за класовете както следва: 
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    I  1 2 1 1 1 1 1 1  
   IV  1 1 1  1 1  1  
   VI  1 1  1  1 1 1  
   VII  1 1  1  1 1 1  
   VIII   1  1  1  1  
    IX   1  1  1  1  
    X   1  1  1  1  
    XI     1      
    XII     1      



 
 
 
 
 
 

 
                 срок: постоянен; 

                                                                       отг.: ръководители на групи 
 

10. Изучаването на всяка глобална тема става през цялата учебна година 
чрез въвеждане на подходящи подтеми и акценти. 

срок: по график;  
отг.: ръководители на групи 

 
11. Осигуряване на необходимите учебни средства - учебни 
помагала/табла по БДП за учениците, книги за учителя и други 
източници за методическа подкрепа и помощ за учителите. 

срок: постоянен;  
отг.: ръководители на групи 

 
12. Задължително отразяване на преподадения учебен материал в 
дневника на групата/паралелката. 

срок: постоянен;  
отг.: ръководители на групи 

 
13. Редовно провеждане с учениците на петминутки - краткотрайно 
занимание, което напомня на учениците за безопасността на движение и 
задълженията им за безопасно поведение на улицата при завръщане 
вкъщи. След завършване на учебните занятия учителите да извеждат 
учениците до входа на центъра и да изчакват окончателното им 
разотиване. 

срок: постоянен; 
                                                                        отг.: ръководители на групи 

 
14. Организиране и провеждане на индивидуална работа с ученици, които 
имат опасно поведение като участници в уличното движение. 

срок: определя се конкретно; 
 отг.: ръководители на групи 

 
15. Пълноценно използване на налични нагледни материали, учебни 

филми, учебно-помощна литература и помагала, компютърни игри и 
други ресурси по безопасност на движението по пътищата. 



срок: постоянен; 
 отг.: ръководители на групи 

 
16. Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети. 

срок: постоянен;  
отг.: ръководители на групи 

 
17. Преди провеждане на наблюдения, екскурзии, училище сред природата 

и други форми на работа с учениците да се прави инструктаж от 
учителите за припомняне на правилата за безопасно движение. 

срок: постоянен;  
отг.: учителите, отговарящи за мероприятията 

 
18. Подкрепяне на творчески изяви на учениците - създаване на разкази, 

стихотворения, продукти на изобразителното и музикалното 
творчество, игри, електронни и други продукти, посветени на БДП. 
Организиране и провеждане на изложби, конкурси, викторини по БДП. 

срок: постоянен;  
отг.: ръководители на групи 

 
 

19. Планиране на конкретна квалификационната дейност с учителите, 
които преподават БДП. 

срок: постоянен;  
отг.: директор 

 
20. Привличане на родители за оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП. Съвместно обучение на деца и родители - 
използване на личния пример на родителите за нуждите на обучението 
на детето по БДП. 

срок: през годината;  
отг.: ръководители на групи 

 
21. При възникване на ПТП с ученик от центъра ръководителят на група е 

задължен своевременно да уведоми ръководството на центъра. 
 

срок: постоянен                                                                                                                           
отг.: ръководители на групи 

 



22. При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт задължително да 
се информира министърът на образованието и науката и РУО в срок от 
1 час. 

срок: постоянен                                                                                                                  
отг.: директор 

 
23. Комисията по БДП докладва пред Педагогическия съвет в края на 

учебната година за: 
• изпълнението на плана на комисията за учебната година; 
• предложения до кмета на общината за подобряване на прилежащата 
пътна инфраструктура преди началото на новата учебна година; 
• обсъждане и приемане на плана на Комисията по БДП за следващата 
учебна година. 

срок: края на уч.година;  
                                                         отг.: председателя па Комисия по БДП 
 
Настоящият план за действие по БДП в ЦСОП - Каварна е приет на 

заседание  на ПС с Протокол № 1 от  12. 09.2022  г. 
 
 


