
   
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”ГРАД СТРАЖИЦА 

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” №13, ТЕЛ.(06161) 20-27, ФАКС (06161)20-27, е-mail: strsou@mail.bg 
 
 

         Утвърждавам: 
                      Директор:……………………… 
                                  /П. Димитрова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
 

НА 
 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО  
 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО  
 

ПЪТИЩАТА 
 

В СУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” 
 

 ГРАД СТРАЖИЦА 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 



І. Основание: 

Планът на комисията е разработен на основание на чл. 14 ал. 2 от Закона за движение по пътищата и 
в изпълнение на Националната стратегия за опазване живота на децата в пътното движение.Приет е 
на заседание на педагогическия съвет – Протокол №1/ .. .09.2019 г. със Заповед № …/...09.2019г. 

 
ІІ. Състав на УКБДП 

 Съставът на Училищната Комисия по БДП е определен със заповед № … / ...09.2019г. на директора 
на     СУ „А. Каралийчев” град Стражица и е както следва: 

      Председател:  Даниел Пенчев – старши учител,  

Членове:  1. Ирена Атанасова – главен учител,  
                 2. Кръстю Кръстев – старши учител, 
                 3. Анета Петрова – старши учител, психолог,  

 Всички участници в УК са преминали задължителното двустепенна квалификация на тема     
„Специфични умения за работа в УКБДП” проведена от г-н Васил Паунов от СУ и 
притежават нужните Удостоверения, както следва: 

Даниел Хр. Пенчев    - Регистрационен № БДП-К297/10 / 18.08.2008г.  

                                       Регистрационен № 21436 / 28.12.2010г. 

       Регистрационен № 21436 / 28.12.2014г. 

Ирена Ст. Атанасова - Регистрационен № БДП-К297/11 / 18.08.2008г. 

                                       Регистрационен № 21442 / 28.12.2010г. 

   Регистрационен № 21436 / 28.12.2014г. 

Анета Т. Петрова       - Регистрационен № БДП-К297/12 /  18.08.2008г. 

                                       Регистрационен № 21497 / 28. 12.2010г. 

    Регистрационен № 21436 / 28.12.2014г. 

Кръстю М. Кръстев    - Регистрационен № БДП-К297/10 / 18.08.2008г.  

                                       Регистрационен № 21436 / 28.12.2010г. 

       Регистрационен № 21436 / 28.12.2014г. 

Съставът на УКБДП е утвърден със Заповед № … / ... 09.2019г. на Директора на СУ„Ангел 
Каралийчев”. 

 
 
 
ІІІ. Цели: 
 
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в СУ 
„Ангел Каралийчев” гр. Стражица. 
2. Развиване у учениците съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност 
на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за разпознаване  и преценка 
на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в движението по пътищата и оказване на 
помощ в случай на нужда. 



 
ІV. Задачи: 
 1.   Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 
способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 
предизвикани от уличното движение. 
2. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 
3. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 
адаптация към условията на движението по пътя. 
4.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище до дома им. 

 

V. Дейности и Мероприятия 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Комисията запознава педагогическия колектив със статута и дейността си, с ролята и 
мястото си в обучението на учениците. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет. 
2. Провежда се родителска среща с родителите на учениците от 1 и 2-ри клас за указания за 

изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 
3. Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец №1 се представя за одобряване и заверка в 

РУО . 
4. Представяне на най-новите изисквания, свързани с обучението по БДП. Обсъждане 

програмите и възможностите за ефективно провеждане на занятията по БДП. Изготвяне списък на 
извънкласните форми по БДП  и имената на преподавателите /ако има такива/. 

5. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на 
обучението по БДП през учебната 2019/2020 година. 

6. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни тетрадки по 
БДП. 

7. Приемане и обсъждане на план-схема за безопасност на пътуване с училищния микробус, 
училищните автобуси. Снабдяване на пътуващите ученици с инструктажни книжки и карти за 
пътуване. 

8. Комисията прави оглед и изготвя предложение за обезопасяване на района на училището 
откъм ул.”Стефан Караджа”. 

9. Да се осигури засилено присъствие на служители на РПУ гр. Стражица в района на 
училището. 

10. Месечно работно заседание на УКБДП. Утвърждаване на графика за провеждане на 
предвидените теми в І – VІІІ клас. 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Всички преподаватели по БДП, които не са класни ръководители, се запознават специално с 
годишното  планиране по БДП в класовете, в които преподават. 

2. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в часа 
на класа. 

3. Планирането по БДП в ЗИП /ако има/се представя в РУО за одобрение и заверка. 
4. Преподавателите в извънкласните форми също приключват своето годишно 

планиране /обучение в СИП  ако има/. 
5. График на УКБДП за месеца за: 

5.1. Посещение на учебни форми: урок в ІІІ клас и 5-минутка в V клас. 
5.2. Квалификация на учителите по БДП, които не притежават такава /новоназначени/ 
5.3. Изграждане на учебно-материална база по БДП- учебна площадка за управление на 
велосипеди в градски условия.-завършване/блажно боядисване/ 

6. Контрол на провеждане на 5-минутката в І и  V  клас. 
7. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 



8. Изготвяне списък на учениците с опасно поведение, като участници в 
движението, за групова и индивидуална възпитателна работа. 

9. Включване в плановете на методическите обединения начини за търсене 
на интегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на различните предмети. 

10. Контрол на безопасността в училищния микробус, училищните автобуси  по определените 
им направления.. 
11. Месечно работно заседание на УКБДП. 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
1.1. Уроци по БДП във І І клас 
1.2. Петминутка в VІІ клас 
1.3. Извънкласни форми- снабдяване на групите с необходимите нагледни помагала – 
говореща тетрадка, пъзели, килимчета и др.  

1.4. Контрол на графика за безопасно пътуване по направление  Стражица – Кесарево и  по 
направление Стражица – Мирово, Ново Градище. 

2. 3. Работа на УКБДП по плана за: 
3.1. Квалификация на учителите по БДП 
3.2. Модернизиране на учебно-материална база по БДП . 
3.3.  Дейности по обезопасяване района на училището. Класните ръководители да проведат 
беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. 

 
4. Отбелязване на 19.11.-Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 
5. Срещи с образователна цел между ученици и  представители на РПУ гр. Стражица 
6. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
1.1. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на 
движението, спирачния път на превозното средство, силата на удара и риска от 
причиняване на смъртта на пешеходците с учениците от V – VІІ клас. 
1.2. Изучаване причините, поради които учениците стават обект на нещастни случаи при 
движението по пътищата с учениците от І – ІV клас. 

 
2. Работа на УКБДП по плана за: 

 
3.1. Квалификация на учителите по БДП - текуща 
3.2. Модернизиране на учебно-материална база по БДП  
3.3.  Дейности по обезопасяване района на училището. Да се монтират камери за 

наблюдение и контрол на  превозните средства в района на училищния двор. 
4. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 
ученици от І до VІІІ клас. 

2. Разработване, реализиране и оценяване на програми, при които се използват тийнейджъри, 
напътстващи децата по отношение на безопасността на пешеходците на принципа „Големите учат 
малките”. 

3. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси по линията Стражица 
Царски извор, Горски сеновец. 
4. Работа на УКБДП по плана за: 

 



3.1. Квалификация на учителите по БДП – провеждане на семинар с лице от КАТ на тема: 
„Безопасното движение по пътя – индивидуален и национален проблем”. 
3.2. Обновяване и попълване на учебно-материална база по БДП  
3.3. Дейности по обезопасяване района на училището-текущи. 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Информация от УКБДП  пред педагогическия съвет за ефективността на 
обучението по БДП по отношение на: 

1.1. Урокът 
1.2. Петминутката 
1.3. Извънкласните форми /ако има/ 
1.4. Резултатите от срочните тестове 
1.5. Обезопасяване района на училището 
1.6. Изграждане на учебно-материална база 
1.7. Работата с рисковите деца и ученици 

 
2. Внасяне в общината на предложение за финансиране на обучението по БДП в извънкласни 

форми за следващата учебна година. 
3. Приемане на план-график и провеждане на училищно и общинско състезание по БДП, като 

част от националното състезание-викторина, рисунка. 
4. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

 
4.1. Повишаване информираността на учениците за опасностите, които крие автомобилното 
движение за детето- водач чрез използването на нагледни материали /филми, информационни 
табла и др. /с учениците от ІІІ и ІV клас. 
4.2. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 
безопасността на децата им чрез тематична родителска среща, а на уч-те – в часовете по БДП. 

 
5. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси по направление Стражица 
– Благоево; Стражица – Владислав; Стражица – Балканци; 
6. Работа на УКБДП по плана за: 

6.1. Квалификация на учителите по БДП- текуща 
7. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Приемане на план за учебни екскурзии. 
2. Провеждане на училищно и градско състезание по безопасност на движението 
3. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

 
3.1. Уроци по БДП- V клас 
3.2. Петминутка- І клас 
3.3. Извънкласни форми. 

 
4. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси по направление Стражица – 
Сушица. 
5. Работа на УКБДП по плана за: 

 
5.1. Създаване на организация за информиране на персонала и учениците за причините и 
условията за настъпване на всяко транспортно произшествие с дете. 
5.2. Разпространение на информации , предназначени за родители и водачи, относно 
поведението и реакциите на децата-пешеходци, пътници, велосипедисти, мотопедисти, 



скейтбордисти, ролеристи и др. 
5.3. Модернизиране на учебно-материална база по БДП. 
5.4. Дейности по обезопасяване района на училището. 
5.5. Конкурс за рисунка на тема, посочена от МВР. 

6. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

МЕСЕЦ АПРИЛ               

1. Провеждане на колоездачна обиколка на града с участието на ученици, учители и граждани. 
2. Посещение на различни форми на обучение: 
 

2.1. Уроци по БДП – VІ клас 
2.2. Петминутка – ІV клас 
2.3. Извънкласни форми./ ако има/ 

 
3. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси по линията Стражица 
Бряговица; 
4. Работа на УКБДП по плана за: 
 

4.1. Информационна кампания за спазване правилата за безопасно управление на ролери и 
скейтбордове. 
4.2. Обособяване на безопасни зони за управлението им. 
4.3. Провеждане на беседи с учениците за безопасното им движение преди напускане на 
училищната сграда за походи, екскурзии, наблюдения и др. провеждане на инструктаж срещу 
подпис. Проверка на съпътстващата документация. 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

МЕСЕЦ  МАЙ 

1. Участие в областно състезание. /Ако училищният отбор се класира/ 
2. Провеждане на срочен тестови контрол. 
3. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
 

3.1. Уроци по БДП 
3.2. Петминутка 
3.3. Училищно състезание за майсторско управление на ролери. 

 
4. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси по линията  Стражица - 
Бряговица. 
5. Работа на УКБДП по плана за: 
 

5.1. Разясняване ползата от носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра 
видимост на детето като участник в движението. 
5.2. Разясняване ползата от употребата на предпазни колани от децата-пътници. 
5.3. Разясняване ползата от употребата на предпазни каски и други за децата-велосипедисти, 
мотористи, скейтбордисти и ролеристи. 

6. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 
1.1. Изпълнение на плана на комисията за учебната година. 
1 2. Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 
1.3. При настъпило ПТП с ученици  да се информира РУО гр. Велико Търново и при необходимост 
министъра на образованието и науката. 



1.4. При настъпило ПТП  ученик, завършило с нараняване или смърт в рамките на една седмица да 
се организира и проведе извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението 
по БДП в училище. 
1.5. След още една седмица – общоучилищна  родителска среща, по повод същото ПТП. 
1.6. Заедно с директора подготвя доклад  до МОН с установените за този случай срокове. 
1.7. Прави опит за социално-психологически анализ на причините, довели до това ПТП. 
 

 
               
 
              

      Изготвил: 
          Председател на УКБДП 
                ……………………….. 
                                /Даниел Пенчев/ 


