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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година  
 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  
НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЪЛГАРОВО  
 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата   

1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав                                                                                                                 
 

1. Андон Михайлов 
2. Галина Конова     

2. През учебната 2020/2021г. обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително и се 
осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

3. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – VІІ клас. 
4. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците. 
5. В края на учебната година се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата. 

Организация: 
           1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лица от местните 
организации и  квалифицирани членове на училищното настоятелство. 
           2. Занятията се провеждат от преподавателите с професионална квалификация по БДП. 
           3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от ръководството на училището 
годишно предварително тематично планиране на учебното съдържание. 
           4. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват: специализирана литература, 
тематични предавания по средствата за масова информация, инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала 
и други. 
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1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката 

6 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението 

на мярката 

1.1  

 

Цел:  Възпитание и обучение на учениците от ОУ „Васил Левски” по безопасност на движение по пътищата за формиране на знания и 
умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина 

1.1.1   
Учебният материал да се преподава 
съгласно утвърдените учебни 
програми и глобални теми за всеки 
клас. 

Разширяване 
кръгозора на 
знанията на 
учениците чрез 
запознаване с 
основните 
опасности на пътя и 
начините за тяхното 
предотвратяване 

 

Преподаватели по 
БДП 

Директор 

Преподаване на учебен 
материал по утвърдените 
програми 
Срок: постоянен 

 

 

1.1.2 Редовно да се провеждат 
задължителните часове по 
безопасност на движението  

Придобиване на 
психологическа 
устойчивост към 
стреса и готовност за 
адекватно поведение 
в ежедневните 
контакти с природата 
и хората. 

Класен 
ръководител 
Преподаватели по 
БДП 

Редовно провеждане на 
часовете по БДП 
Срок: ежегодно 
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1.1.3 В началото на всеки учебен срок 
класните ръководители да разяснят 
на учениците  ползата от носене на 
светли дрехи и светлоотразителни 
елементи за по-добра видимост, 
както и употреба на защитни 
средства при движение по 
пътищата. 

 

Повишаване нивото 
на професионална 
подготовка и 
намаляване на 
безотговорността и 
неумението правилно 
да се определя 
собственото 
поведение в 
екстремни ситуации 

Класен 
ръководител 

Ползите от носене на 
предпазни средства 

Срок: м.септември/ 
м.февруари 

 

1.1.4 В началото на учебната година 
класните ръководители в час на 
класа да запознаят учениците с 
пътнотранспортната обстановка в 
района на училището. 

 

Осигуряване знания за 

безопасно движение и 

за особеностите и 

опасностите на 

движението по 

пътищата. 

 

Класен 
ръководител 

Годишни план-програми за 
БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

 

1.1.5 Класните ръководители да 
проведат беседа – разговор за 
поведението на учениците като 
участници в пътното движение. 

 

Осигуряване знания за 

безопасно движение и 

за особеностите и 

опасностите на 

движението по 

пътищата. 

 

Класен 
ръководител 

Беседи за поведението на 
учениците в пътното 
движение 

Срок: ежегодно 

Годишна план-

програма за 

БДП 

 

1.1.6 Да се интегрира обучението по БДП 
с другите учебни предмети 

 

  Интеграция на обучението по 
БДП 

Срок: постоянен 

 

 

1.1.7 Да се използват възможностите 
на мултимедийния кабинет и 
материали предоставени от КАТ. 

Осигуряване знания за 

безопасно движение и 

за особеностите и 

Преподаватели по 
БДП 

Иползване на мултимедиен 
кабинет и материали от КАТ 
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опасностите на 

движението по 

пътищата. 

 

Класен 
ръководител 

Срок: регулярно, на 
тримесечие. 

1.2 

 

Цел: 

Инициране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на 
предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на учениците. 

1.2.1 Запознаване с безопасните 
маршрути за движение на 
учениците от I клас  

Повишаване нивото 
на професионална 
подготовка и 
намаляване на 
безотговорността и 
неумението правилно 
да се определя 
собственото 
поведение в 
екстремни ситуации. 

Класен 
ръководител 

Срок:  ежегодно  

 

 

1.2.2 Периодична информираност на 
родителите по конкретни 
въпроси, свързани с 
безопасността на децата им чрез 
теми разглеждани на 
родителските срещи. 

Повишаване нивото на 
професионална 
подготовка и 
намаляване на 
безотговорността и 
неумението правилно 
да се определя 
собственото поведение 
в екстремни ситуации. 

Комисия по БДП Изпълнени методически 
указания.  

Срок: постоянен. 

 

1.2.3. Поставяне в района около 
училището указателни знаци, 
маркиращи предимството на 
децата при пресичане на пътното 
платно. Да се следи за 

Придобиване на 

психологическа 

устойчивост към 

стреса и готовност за 

адекватно поведение в 

Комисия по БДП 

Класен 
ръководител 

родител 

Следене за изправността 
на съоръженията за 
безопасност на 
движението 
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изправността на предпазната 
ограда на изходите на училището 
с цел предпазване на учениците 
от внезапно пресичане. 

ежедневните контакти 

с природата и хората. 

 

Срок: ежегодно  

До 15.09. 

 

1.2.4 Да се ангажират родители в 
оказване на помощ при 
провеждане на мероприятия по 
БД. 

Придобиване на 

психологическа 

устойчивост към 

стреса и готовност за 

адекватно поведение в 

ежедневните контакти 

с природата и хората. 

 

Комисия по БДП 

Преподаватели 
по БДП 

Класен 
ръководител 

Ангажираност и съвместна 
работа с родители 

Срок: ежегодно 

 

1.3 Цел:  

Вьв врьзка с мисията на училището, да формираме щастливо творящи, здрави физически, психически и емоционално ученици. 

1.3.1 Учебният материал да се 
преподава съгласно утвърдените 
учебни програми и глобални теми за 
всеки клас. 

 

Формиране на 
система от знания и 
умения у учениците за 
мотивирано 
поведение при 
бедствия, отговорно 
отношение към 
въпросите за личната 
безопасност и 
придобиване на 
практически умения за 
оказване на първа 
помощ. 

 

Директор Актуализирани нормативни 
документи. 

Срок: 2021 г. 

 

 

 

1.3.2 Преподаденият учебен 
материал да се отразява 

 Директор Предложени и/извършени 
вътрешнонормативни 
промени  
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задължително в дневниците на 
паралелките . 

 

Срок: постоянен.  

 

1.3.3 Да се осигурят учебните 
програми по Безопасност на 
движението за съответните класове. 

 

 Директор Осигуряване на учебни 
програми 

Срок: постоянен 

 

1.3.4 Да се разработят годишните 
разпределения по БД за съответния 
клас от преподавателите, 
определени със заповед на 
Директора. 

 

 Преподаватели по 
БДП 

Комисия по БДП 

Разработване на годишни 
разпределения по БД 

Срок: ежегодно 

 

1.3.5 Да се осигурят необходимите 
учебни средства/ учебници, учебни 
тетрадки по БДП и др./ за учениците 
и методически ръководства и 
насоки за учителите 

 Директор Осигуряване на учебни 
средства 

Срок: постоянен 

 

1.3.6 Да се осъществява контрол 
върху учебния процес по БД и 
провеждането на планираните 
мероприятия. 

 

 Директор 

Комисия по БДП 

Осъществяване на контрол 

Срок: ежегодно 

 

1.3.7 В началото на учебната година 
комисията да направи оглед и да 
изготви предложение за 
обезопасяване района на 
училището. 

 

 Комисия БДП Извършване на оглед за 
обезопасяване на района 

Срок: ежегодно 

 


