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І. В началото на учебната година.  
1. В Списък-образец № 1 часовете за изучаване на БДП да се заложат на отделен ред. 

      Срок: 15.09.2020 г. 

      Отговорник: директор 

2. Избор на комисия по БДП. 

      Срок: 15.09.2020 г. 

      Отговорник: директор и ПДУПД 

3. Провеждане на начален инструктаж на новопостъпилите ученици от 8 клас и 

периодичен инструктаж на всички останали ученици. 

      Срок: 15.09.2020 г. 

      Отговорник: ПДУПД и класни ръководители 

4. Обновяване и допълване на дидактическите материали по БДП. 

                                                                        Срок: септември 2020г. 

Отговорник: ПДУПД, учител по БДП и 

комисия по БДП 

5. Осигуряване на  необходимите учебни средства – учебници, учебни тетрадки по БДП. 

      Срок: септември 2020 г. 

      Отговорник: ПДУПД и учител по БДП 

6. Определяне на безопасните маршрути за движение на учениците до и от училище. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: ПДУПД и комисията по БДП 

7. Повишаване квалификацията на учителите по БДП – участие в курс по методика на 

преподаване на БДП. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: директор 

 

ІІ. По време на учебната година 
1. Задължително отразяване в дневника  преподаваното учебно съдържание по БДП. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: учител по БДП 

2. Провеждане на инструктаж на всички ученици при преминаване от І във ІІ срок. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: ПДУПД  

3. Провеждане на инструктаж при провеждане на мероприятия с учебна цел и екскурзии. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: ръководителя на мероприятието 

4. Провеждане на инструктаж преди всяка ваканция. 

      Срок: преди ваканцията 

      Отговорник: класните ръководители 

5. Провеждане на петминутка за превенция от злополуки в часа на класа. 

      Срок: постоянен 

      Отговорник: класните ръководители 

6. Провеждане на кратък инструктаж в края на последния час за спазване на безопасните 

маршрути за движение на учениците до и от училище. 

      Срок: ежедневно 

      Отговорник: учителят по съответния предмет в  



        последния час 

7. Периодично информиране на родителите по проблеми, свързани с безопасността на 

децата им при отиване и връщане от училище. 

      Срок: на родителски срещи 

      Отговорник: класните ръководители 

8. Провеждане на беседи с родители на непълнолетни, управляващи МПС без 

необходимото свидетелство, под въздействие на алкохол и наркотични вещества. 

                                                                        Срок: на родителски срещи 

      Отговорник: класните ръководители 

9. Провеждане на срещи с представители на дирекция “Пътна полиция”. 

Срок: постоянен 

      Отговорник: комисия по БДП и ПДУПД 

10. Създаване на информационен кът с материали за БДП и периодичното им 

актуализиране. 

Срок: постоянен 

      Отговорник: комисия по БДП 

            11. Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и 

оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка. 

Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: комисия по БДП 

 

          12. Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между 

институциите при изпълнение на държавната политика в областта.  

12. 1. Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: комисия по БДП 

 

          13. Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на 

сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП. 

13. 1. Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: комисия по БДП 

 

         14. Превенция на рисковете за здравето и живота на учениците при взаимодействието им с 

пътната система като участници в движението по пътищата. 

14. 1. Оптимизиране на обучение на  ученици по БДП.  

14. 2. Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП . 

14. 3. Участие в национални, регионални и общински извънкласни инициативи за ученици, 

свързани с културата на движение по пътищата.  

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: комисия по БДП 

 

         15. Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между 

институциите при изпълнение на държавната политика в областта. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: комисия по БДП 

 

 

 



          

ІІІ. В края на учебната година 
1. Представяне на  информация за резултатите от възпитанието и обучението по БДП 

през учебната година. 

Срок: 30.06.2021 г. 

      Отговорник: ПДУПД, комисия по БДП 

2. Анализиране на  резултатите от обучението. 

Срок: 30.06.2021 г. 

      Отговорник: ПДУПД, комисия по БДП 

3. Разработване на план за организиране на възпитанието и обучението по БДП през 

следващата учебна година. 

Срок: 30.06.2021 г. 

      Отговорник: ПДУПД 

          4. Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между 

институциите при изпълнение на държавната политика в областта. 

 

4.1. Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджетa на училището.  

Срок: постоянен 

      Отговорник: ПДУПД 

 

 


