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I. Общи положения 
1. УК по БДП в Х ОУ „Алеко Константинов е определена със заповед на директора и е в 

състав: 
 

Чавдар Атанасов - председател 

Елена Николова 

Емилия Никифорова 

 
 

2. През учебната 2021/2022 година обучението по БДП се осъществява по учебни 

програми утвърдени от Министъра на образованието и науката. 

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни стандарти. 

 
 

II. Организация и провеждане на обучението по БДП 
 

За ефективното обучение по БДП на училищно равнище се провеждат учебни часове 

и дейности в съответствие с учебната документация и нормативите за осигуряване на 

обучение по БДП на децата от Подготвителната Група и  учениците от I – VII клас. 

Класните ръководители и учителите по БДП провеждат часовете по утвърден от 

директора график и теми според  учебния план на възрастовата група. Предвиденото 

време за провеждане е в час на класа. 

              В обучението по БДП се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и 

помагала. 

 

 

                                                             І КЛАС – 9 уч.ч. 

№        ТЕМА 

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 на пешеходците 

6. Двуколесни пътни превозни средства за деца 

7. Знам къде съм 

8. Знам къде са пътните превозни средства 

9. Знам къде са другите 

  

                                                               ІІ КЛАС – 6 уч.ч. 

№ ТЕМА 

1. Улиците до моето училище 

2. Моят робот знае къде да пресича 

3. Алгоритъм за безопасно пресичане 

4. Пътен светофар за регулиране на движението на превозните средства 

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

6. Виждам и чувам пътните превозни средства 

  

                                                              ІІІ КЛАС – 6 уч.ч. 

№ ТЕМА 



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 

 

ІV КЛАС – 6 уч.ч. 

№ ТЕМА 

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 КЛАС – 5 уч.ч. 

№ ТЕМА 

1. Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен път 

2. Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни превозни средства. 

3. 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с пътни знаци. 

Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и 

пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана. 

4 Поведение на пътя.  Конфликти на пътя.  

5 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Прогнозиране на 

пътнотранспортна обстановка. Виждам-предвиждам 

  

VI КЛАС – 5 уч.ч. 

№ ТЕМА 

1. Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 

2. 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 

Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи 

допълнителна информация 

3. 
Правила и култура на поведение на пътя. Специални моторни превозни средства. 

Моторни превозни средства със специален режим на движение. 

4 Правила и култура на поведение на пътя.  Конфликти на пътя. Алкохол. 

5 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Зрение и безопасност на 

движение. Сензорни характеристики на зрението. 

                                                                  

                                                                    VII КЛАС – 5 уч.ч. 

№ ТЕМА 

1. 
Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на пътищата в България и автомобилна 

навигация. 

2. Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 

3. 
Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. Пътни знаци за оказване на 

направления, посоки, обекти и др., допълнителни табели 

4 Конфликти на пътя. Скорост.  Пътнотранспортни произшествия 

5 Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Зрение и безопасност на 

движение. Сензорни характеристики на зрението. 

 



 

 

 

 

III.  Цели на обучението по БДП 
 

        Целите на обучението по БДП в Х ОУ „Алеко Константинов“ са във връзка с изпълнение   

на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на план за действие 2021г. за 

безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, 

Заповед № РД09- 528/02.03.2021 г. на МОН за утвърждаване на Секторна стратегия за 

безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 г., заповед № РД09-

1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за Система за организация и 

управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование и  Заповед № 

РД09- 2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на 

движението по пътищата.  

        Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата са от съществено 

значение и следва да се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато 

учене през целия живот”.  

 

              1.  Превенция на рисковете за здравето и живота на учениците при взаимодействието 

им с пътната система като участници в движението по пътищата. Опазване на живота и 

здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал от Х ОУ „Алеко 

Константинов” в училищната среда и   извън нея. Възпитание и обучение по БДП съобразно 

опасни ситуации и вредни фактори в средата на живеене и обучение. 

 

              2.  Осигуряване на ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата. 

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната си безопасност 

и тази на околните. Придобиване на знания, умения и съзнателно поведение за съхранение 

на живота, отговорност и дисциплина.   

              3.  Провеждане на обучителни занимания и училищни състезания в осигурените 

външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в училището, с оглед намаляване на 

инциденти с деца и ученици по пътищата. Търсене на съвременни и достъпни форми за работа 

с учениците за намаляване предпоставките за възникване на ПТП.  

 

              4.  Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП. Обучението да 

доведе до формиране на защитна система за мислене и поведение на пътя у ученика като 

участник в движението на база развита сензорика да вижда, да предвижда и анализира дадена 

пътна ситуация в нейното развитие. 

              5. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП. Съпричастност и 

подкрепящо участие на родителите в реализирането на поставените цели. 

 
 

IV. Задачи 
 

                Изпълнението на основните цели на обучението по БДП е да се включат задачи, 

насочени към оказването на положително въздействие върху моделите на поведение, 

с акцент върху: 

1. Придобиване на знания за правилата за движение по пътищата и за адекватно 



поведение в различни ситуации. 

2. Развиване и подобряване на  уменията за безопасно участие в движението  чрез 

обучение и опит  

3. Засилване нагласите относно безопасността чрез информираност за рисковото 

поведение, личната безопасност и опазването здравето и живота на останалите 

участници в движението.   

4. Запознаване на учениците с основните опасности, предизвикани от уличното 

движение и способите за тяхното предотвратяване и възможности за защита. 

5. Утвърждаване на знания и навици за безопасно движение по пътищата. Създаване 

на навици у учениците да предвиждат възможни критични ситуации на пътя, 

адекватно и навременно поведение за тяхното избягване. Създаване на условия за 

изучаването на правилата за движение и чрез личния пример на родителите и 

учителите. 

6. Повишаване на професионалната подготовка на учителите чрез включване в 

обучение по методика на преподаване по БДП. 

7. Сътрудничество с II-ро РПУ – Перник за обмяна на опит, подпомагане и съвместни 

практически занимания по БДП. 

8. Изучаване и проучване на утвърдени практики с положителни резултати към 

успешното обучение по БДП. 

 

 

V. Дейности 
 

№ Дейност Срок  Отговорник 

1. Изготвяне на годишен план за 

работатата на УК по БДП за учебната 

2021 / 2022 г. 

 

Септември 

2021г. 

УК по БДП 

Атанасов 

Николова 

Никифорова 

2. Запознаване на Педагогическия колектив 

с плана и дейността на УК по БДП 

Септември 

2021г. 

УК по БДП 

 

3. Организация за осигуряване на 

дидактически средства и материали за 

провеждане на учебните занимания по 

БДП за учениците от I  до VII  клас. 

Септември 

2021г. 

Кл. р-ли 

Учители по 

БДП  

Домакин 

4. Изготвяне на декларации за 

придружаване на ученици от НЕОО и  

Подготвителна група с оглед 

безопасното придвижване до дома 

им. 

 

 

Септември 

2021г. 

Класни 

ръководител

и 

5. Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“. Определяне на най-

безопасния маршрут,идентифициране на 

проблемни  точки съвместно с родители 
на родителска среща. Контролен лист за 

родителитe / анкета/ 

Септември 

2021г 

Класни 

ръководител

и на 1 клас 

6. Припомняне на безопасни маршрути 

и поведение за движение на 

учениците в началото на учебната 

година. 

 

Септември 

2021г. 

Класни 

ръководител

и 



7. Преглед на пътната сигнализация и 

маркировка на улиците около училището 

за подобряване и обезопасяване на 

движението в района на училището. 

Изготвяне на протокол за състоянието. 

 

1 октомври 

2021г. 

УК по БДП 

 

8. Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП.   

НЕОО - Изложба от  рисунки или 

колажи. Игри на площядката по БДП 

ПЕОО - Изготвяне на презентации, 

видео материали. Запознаване със 

статистически данни за 2020 г. 

Демонстрация на техники и управление  

на велосипед, при спазване на правилата 

по БДП пред ученици от НЕОО – Деца 

учат деца 

21.11. 2021 г. УК по БДП 

НЕОО – 

Атанасов, 

Теофилова 

ПЕОО – 

Николова, 

Никифорова 

 

9. Провеждане на беседа или занимание в 

края на всеки последен час /петминутка/ 

с цел напомняне за безопасно движение 

по пътищата и задълженията на 

учениците за безопасно поведение на 

улицата. 

Септември – 

Юни 

2021 – 2022 

г. 

Учителят в 

последния 

учебен час 

10. "Посланията на есенния лист". 

Учениците изработват и  връчат свои 

послания за спазване на правилата за 

движение по пътищата, прикрепени към 

есенен лист, на водачите на МПС. 

27. 10.  

2021 г.  

УК по БДП 

НЕОО – 

Атанасов 

ПЕОО – 

Николова, 

Никифорова 

 

11. 
Подкрепа на творческите изяви на 

учениците с организиране на: 

- Фотоизложба на тема „Пресичам 

безопасно” за V – VII клас.- на третия 

етаж 

- Изработка на пътни знаци от подръчни 

материали и подреждане в кът на открито 

за III – IV клас.- в топлата връзка 

 

15 март 

2022 г. 

УК по БДП 

 

НЕОО – 

Атанасов и 

Генадиева 

 

ПЕОО – 

Николова и 

Никифорова 

12. Организиране и участие в  Национално 

състезания по БДП в първа състезателна 

група V – VII клас. Организиране на 

училищен кръг. Участие в общински 

кръг на състезанието.  

 

Февруари – 

Юни 

2021г. – 

2022г. 

УК по БДП 

Пинелов, 

Митушев, 

Стоилов, 

Кралчев 

13. - Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти  във 

връзка с обучението по БДП 

- Обучение на УК по БДП 

 

Септември – 

Юни 

2021 - 2022 

г. 

Директор 

Учители 



14. Провеждане на инструктаж на 

учениците за безопасно движение по 

пътищата при всяко организирано 

напускане на училищната сграда 

/екскурзии, походи, зелени училища, 

наблюдения и др./. Учениците се 

инструктират срещу подпис. 

 

Септември – 

Юни 

2021 – 2022 

г. 

Учителите, 

които 

придружава

т учениците 

15.  Училищни състезания по БДП 

 ПДГ – състезание с тротинетки 

 1 клас – рисунки на асфалт 

 2 и 3 клас – игри по БДП /на                                                                                                                                                            

площадката по БДП/ 

 5 и 6 клас – състезание с 

велосипеди 

 7 клас – викторина по БДП. 

 

Април 

2022г. 

УК по БДП 

 

Стоилов, 

Митушев 

Пинелов 

 

16. Срочен атестат и качествена оценка на 

всеки ученик за определяне качеството 

на обучение по БДП във всеки клас в 

края на първи  и втори учебен срок. 

 

Януари, Май 

2022 г. 

Класни 

ръководител

и и учители 

по БДП 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил : 

 

  Елена Николова 

  

  Емилия Никифорова 
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