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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БД. 

В изпълнение на Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието 

и науката, учениците от І клас изучават в 9 (девет), във ІІ, ІІІ и ІV клас в 6 (шест) часа, в 

V, VІ и VІІ в 5 (пет) часа, в VІІІ, ІХ и Х клас в 4 (четири) часа, а в ХІ и ХІІ клас в 1 (един) 

час в часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми. Часовете по БД са заложени на отделен ред в Списък-образец. 

Всички часове по БД са възложени на учители, преминали обучение и придобили 

квалификация по методика на преподаване на БД. 

 

ІІ. ЦЕЛ. 

Обучението по БД в училище цели изпълнение на Секторна стратегия за безопасност 

на движението по пътищата за периода 2021 – 2030 година. 

 

ІІІ.ЗАДАЧИ. 

1. Осигуряване на подходяща МТБ и нагледни средства за ефективно обучение 

по БД. 

2. Използване на подходящи методи, включително интерактивни, за повишаване 

качеството на обучението по БД. 

3. Непрекъсната квалификация на педагозите за преподаване на БД. 

4. Осъществяване на съвместни действия с Община Аксаково и МВР за 

обезопасяване на района около училището. 

5. Осъществяване на вътрешноучилищен контрол на обучението по БД. 

 

ІV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН. 

1. Организиране и провеждане на обучението на учениците по правилата за 

безопасност на движение по пътищата в съответствие с утвърдените учебни програми на 

министерството на образованието и науката. 

Срок: постоянен  

Отг: ЗДАСД 

 

2. Разработване на училищния учебен план в съответствие със Заповед № РД09-

2684/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката, която е в съответствие с § 4 

от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 

г.). 

Срок: м. 09.2022 г.  

Отг: директор 

 

3. Отразяване на преподадения учебен материал да по БД в електронния дневник 

на паралелката. 

Срок: постоянен   

Отг: директор 

 

4. Осъществяване на контрол върху учебния процес по БД и провеждането на 

планираните мероприятия. 

Срок: постоянен  

Отг: ЗДАСД 



 

 

  

5. Интегриране на обучението по БД с другите учебни предмети. 

Срок: постоянен  

Отг. Учители по БД   

 

6. Запознаване на учениците от класните ръководители, в началото на учебната 

година с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

Срок: 30.09.2022 г.  

Отг. Класни ръководители 

 

7. Провеждане на беседа-разговор за поведението на учениците като участници в 

пътното движение от класните ръководители. 

Срок: през годината  

Отг. Класни ръководители 

 

8. Ежедневно провеждане с учениците в последния час за деня на паралелката на 

„5-минутка” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 

безопасност на движението и за задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

Срок: постоянен  

Отг. учителите 

 

9. Извеждане на учениците във фоайето от учителите, след завършване на 

учебните занятия на I-ви и II-ри клас, за да изчакат родителите си. 

Срок: постоянен  

Отг. учителите 

 

10. Определяне съвместно с родителите, на най-безопасния маршрут от дома до 

училището и обратно за учениците от I-ви и II-ри клас. 

Срок: постоянен  

Отг. Класни ръководители 

 

11. Припомняне на безопасните маршрути за движение за учениците от III-ти и 

IV-ти клас. 

Срок: постоянен  

Отг. Класни ръководители 

 

12. Залагане на отделен ред в Списък-образец часовете за изучаване на 

правилата по БД. 

Срок: 15.09.2022   г.  

Отг. Директор 

 

13. Осигуряване на необходимите учебни и дидактически средства за учениците 

по БД. 

Срок: през годината 

Отг. ЗДАСД 

 

14. Осигуряване на необходимите методически ръководства и насоки за 

учителите. 

Срок: 30.09.2022 г.  

Отг. ЗДАСД 



 

 

 

15. Изработване на нагледни материали за часовете по БД. 

Срок: през годината  

Отг. Учители по БД 

 

16. Изготвяне от комисията по безопасност на движението по пътищата, в 

началото на учебната година, на мерки за обезопасяване района на училището. 

Срок: 30.09.2022 г. 

Отг. Предс. УК БД 

 

17. Провеждане на срещи с общинска администрация за обсъждане проблемите 

на БД и набелязване на конкретни мерки за обезопасяване района около училище и 

други места в града. 

Срок: 30.10.2022 г.  

Отг. Директор, Предс. УК 

БД 

 

 

18.Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БД. 

Срок: според тематичното разпределение  

Отг. Класни ръководители 

 

19. Провеждане на инструктажи преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др.) с учениците 

за припомняне правилата за безопасност на движението срещу подпис на ученика. 

Срок: постоянен  

Отг. Учителите 

 

 

20. Информиране Началника на РУО – Варна за възникване на пътно-

транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и настъпила смърт в срок до 24 часа. 

Срок: постоянен  

Отг. директор 

 

21. Изготвяне и изпращане на информация в РУО – Варна за работата в 

училището по БД за началото и за края на учебната година. 

Срок: м. 09.2022 г. и м.07.2023 г.  

Отг. Директор, предс. УК БД 

 

22. Провеждане на инструктажи по БД с всички ученици. 

Срок: в началото на всеки учебен срок  

Отг. Класни р-ли 

 

23. Организиране и провеждане на състезание по велосипедизъм между 

паралелките от І – ІV, V – VІІ клас. 

Срок: април 2022 г.  

                                                                              Отг. Кл. р-ли, УК по БД 

 

24. Родителска среща – 10 минутна информация по БД, рисково поведение на 



 

 

възрастните, лична безопасност и опазване живота и здравето на децата и останалите 

участници в движението. 

Срок: м. 09.2022 г. и м.03.2023 г. 

Отг. Кл. р-ли на I и ХII кл. 

 

25. Поддържане на рубрика по БД (вкл. Информация, анализи, мерки, 

мероприятия по БД) в сайта на училището. 

   Срок: постоянен  

Отг. Комисия по БД 

 

26. Рисунка с тебешир на тема „Движим се безопасно на пътя“. 

Срок: април, май 2023 г. 

Отг. Кл. р-ли на I – VII кл. 

 

27. Осъществяване връзка с представители на КАТ за беседа, демонстрации и 

ролеви игри с учениците от I – VII клас. вкл. 

Срок: октомври, ноември 2022 г. 

Отг. Кл. р-ли на V–VII кл. 

 

28. Беседа „Млад шофьор” – с учениците от VIII – X клас и представител на КАТ. 

        Срок: м. 02.2023 г.  

         Отг. Кл. р-ли 

 

          29. Беседа „Шофирам безопасно” – с учениците от XI – XII клас, представител на 

КАТ и автошколи. 

             Срок: март/април 2023 г. 

              Отг. Класни р-ли 

 

        30. Изготвяне на презентации по теми, предвидени за изучаване по БД от учениците 

от III и XІI клас. 

Срок: постоянен 

                                                                                              Отг. Кл. р-ли  

 

        31. Изготвяне на материали и провеждане на тест върху изучаваните по БД 

проблеми в V – XII кл. 

Срок: юни 2023 г. 

  Отг. Кл. р-ли на V и ХII кл. 

 

       32.  Организиране на изложба с учениците от III – IV кл. на тема „Познавам пътните 

знаци” 

Срок: ноември/ декември 2022 г. 

                                            Отг. Кл. р-ли 

 

       33. „Движа се безопасно с велосипед, ролери, скейтборд и др.” – беседа с 

презентация - учениците от V, VI, VII кл. 

Срок: октомври 2022 г. 

Отг. Кл. р-ли  
 


