
ИНФОРМАЦИЯ 

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

 ПО БДП ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2019-

2020 година 

 

Обучението на учениците по правилата за безопасно движение е организирано и 

се провежда в съответствие със 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 

Утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. 

I. Нормативно основание за регламентиране на дейностите: 

- Решение на Министерския съвет № 542/07.06.2005 г.; 

- Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското училище 

и детските градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.; 

- Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския 

съвет № 946/22.12.2011 г.); 

- Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия 

по проблемите на БДП При разработването на училищните учебни планове и програми се 

взе в предвид спазването на заповед № РД09- 2684/20.09.2018г., чл. 25, ал. 4 от Закона за 

администрацията, § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по 

пътищата, чл. 11, ал. 1 т. 5 и ал. 3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование и за осигуряване на обучението на 

децата и учениците по безопасност на движението по пътищата 
 
  В Списък Образец №1  на отделен ред са заложени часовете за изучаване на 

правилата по БДП. 

На проведените родителски срещи в началото на учебната година бе изработен 

безопасен маршрут за всяко дете и са получени декларации от родителите за това кой 

ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва. 

В началото на учебната година целия педагогически колектив на педагогически 

съвет  е запознат с годишния план за работата на Училищната комисия по Безопасност 

на движението по пътищата през учебната 2019/2020г. 

През месец ноември 2019г. девет преподаватели преминаха обучителен курс  по 

програма за продължаваща квалификация на тема: : “Планиране, организация и 

контрол в обучението по Безопасност на движението по пътищата”, организиран от 

Департамента за информация и усъвършенстване на учители. 

  При подготовката на учебните занятия и за реализирането на годишния план се 

използват учебни тетрадки по БДП и тестови карти,за  които в началото на учебната 

година се направи заявка към Издателство „Дидаско” и издателство „ Домино“. В 



началото на месец октомври тетрадките и тестовете са доставени и раздадени  на 

преподавателите. 

На 04.10 2019г. 104 ОУ „Захари Стоянов“ в партньорство с община Триадица 

реализира проект „Задно в клас и на пътя. Движи се безопасно по пътищата“. Г-жа 

Магдалина Дерменджиева представи на учениците идеята на ученическите патрули по 

безопасност на движението, които се формират на доброволен принцип от ученици от 

V., VI. и VII.клас. Тези деца получават по-добра обща подготовка по безопасност на 

движението, научават правилата и в общ план  Закона за движение по пътищата. На 

учениците бе подробно обяснено как трябва да пресичат улицата на пешеходна пътека. 

Също така, по атрактивен начин, са обяснени за всички необходими атрибути, които 

трябва да има едно колело, което децата карат по улиците на града. Времето мина 

неусетно. Учениците говориха за „улична мода“ и за своето участие в пътното 

движение. Инициативата бе популяризирана на училищният сайт. 

За учители по БДП са определени класните ръководители и учители по БДП, 

изучавали БДП и методика за преподаването  за съответната възрастова група. 

Уроците по БДП  се провеждат ритмично  и съгласно учебното  годишно 

тематично разпределение, което е видно от дневниците на класовете. С учениците от І 

– VІІ клас учителите провеждат ежедневно 5-минутка – краткотрайно занимание, 

напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията 

им за безопасно поведение на улицата, отразено в дневника на класа в последния за 

деня учебен час.   

Наблюдавани са провежданите петминутки във 2.а, 2. в, 4.а, 4. д, 3.в , 3.г  5а, 5г, 

7б и 7г класове.  

През м. януари 2020г. на всички ученици от І до VІІ клас в края на първи срок и 

края на учебната година са проведени тестове за срочен контрол и оценка на знанията 

и уменията по БДП.  Учениците са се справили успешно, което е отразено на гърба на 

съответния работен  тест.  

Поради въведено извънредно положение в страната за разпространението на 

COVID-19 от 13.03.2020г. и преминаването на училището на онлайн обучение, всички 

дейности се извършваха в е-среда. 

Обучение по БДП във всички класове от 1. до7. клас беше осъществено онлайн 

по график в часа на класа. Отбелязан бе 29 юни – денят на безопасността на движение 

по пътищата.  

В своята работа педагогическите специалисти използват разрабоените  от 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ интерактивни уроци. 

През м. май/ юни 2020г.. на всички ученици от І до VІІ клас в края на учебната 

година в електронен вариант са проведени тестове за срочен контрол и оценка на 

знанията и уменията по БДП.  Всички ученици са се справили успешно. За 



автоматизиране на безопасното участие в уличното движение на децата и учениците са 

използвани  разнообразни, но съобразени с възрастовите им особености  презентации, 

като бе провеждан инструктаж при всяка промяна на атмосферните и климатични 

условия в страната 

С обучението по БДП се формира у учениците съзнателно и отговорно 

отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на  опасните ситуации и правилата 

за движение по пътищата. 

 

        

Председател на УК БДП:.../п/....... 

          / Ст. Стоилова/ 


