
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ 

 
 

П Л А Н 
за работата на Училищната комисия за безопасност на движението по пътищата  

през учебната 2022 – 2023 година 
 

(Утвърден със Заповед № УД 2125-150 от 14.09.2022 г. на Директора на НПГПФ.) 
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) е задължително 

и се осъществява в съответствие с нормативната уредба за системата на училищното 
образование. 

2. Обучението се провежда по одобрени от министъра на образованието и науката 
учебни програми, утвърдени със Заповед № РД 09-2684 от 20.09.2018 г. на министъра на 
образованието и науката. 

3. Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата (УКБДП) има за 
задача да оказва методическа подкрепя на директора на училището относно осигурява-
нето на учебни помагала и методическа литература, промени в материалната база с цел 
оптимизация на образователно-възпитателния процес по БДП в училище, както и пред-
ложи възможности на учителите за участие в квалификационни форми за обучение по 
БДП. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 
1. Извършва се от директора на училището със съдействието на УКБДП и участието 

на длъжностни лица от местните подразделения на МВР. 
2. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната 

година, като са съобразени с конкретните условия за обучение. 
3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия 

план се използва специализирана литература, учебни помагала и др. 
4. В края на последния учебен час за съответната учебна смяна се провежда т. нар. 

петминутка за БДП, с цел напомняне за спазване на правилата за движение по пътищата. 
 
ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 
1. Опазване живота и здравето на учениците в училището и извън него. 
2. Формиране у учениците на отговорно отношение по въпросите на личната безо-

пасност и безопасността на околните, придобиване на основни знания и умения за раз-
познаване и оценка на опасните ситуации и оказване на помощ в случай на нужда. 

3. Формиране на знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация 
към условията на пътното движение. 

4. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности 
при движението по пътищата и възможностите за тяхното предотвратяване. 

5. Повишаване степента на подготовка и самооценка с цел преодоляване на агре-
сията и безотговорността в пътното движение. 

6. Създаване на условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 
правилата за движение по пътищата с активната подкрепа на родители и учители. 

 
  



ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ОБУЧЕНИ-
ЕТО ПО БДП 

 
1. Определяне на УКБДП. 

Срок: 15.09.2022 г. 
Отг.: Директор 

 
2. Осигуряване на учебни програми за БДП на класните ръководители и методи-

ческа подкрепа при изготвяне на плановете за работа за часа на класа; работно съвеща-
ние с класните ръководители за запознаване с учебните програми по БДП. 

Срок: 21.09.2022 г. 
Отг.: УКБДП 

 
3. Включване на учители и на членовете на УКБДП в квалификация. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор 

 
4. Координиране на работата на УКБДП с общинската комисия по БДП и с МВР. 

Срок: постоянен 
Отг.: зам.-директор УД 

 
5. Запознаване на учениците с инструктажа за БДП. 

Срок: м. септември 
Отг.: класните ръководители 

 
6. Предложение до директора на НПГПФ за обезопасяване района на училището. 

Срок: м. септември 
Отг.: УКБДП 

 
7. Подобряване на материално-техническата база по БДП с учебни помагала, 

табла, схеми и др., съобразени с новите учебни програми. 
Срок: постоянен 
Отг.: УКБДП, класните ръководители 

 
8. Сътрудничество с КАТ за осъществяване на дежурства в района на училището 

по време на празници и мероприятия на училището. 
Срок: постоянен 
Отг.: зам.-директор УД 

 
9. Задължително отразяване в електронния дневник на класа на темите по БДП, 

съгласно съответните програми. 
Срок: постоянен 
Отг.: класните ръководители 

 
10. Задължително обсъждане на БДП на родителска среща. 

Срок: постоянен 
Отг.:  класните ръководители 

 
11. Ежедневно, в последния учебен час на учебната смяна, провеждане на петми-

нутка по БДП с учениците. 
Срок: постоянен 
Отг.: учителите 

 
  



12. Задължително вписване на часовете по БДП в Списък Образец №1. 
Срок: до 20 септември 
Отг.: Директор 

 
13. Изготвяне на график за занятията по БДП. 

Срок: септември 
Отг.: УКБДП 

 
14. „Да опазим децата по пътищата“ – организиране и провеждане на мероприятие 

(състезателни игри, изложба и др.), посветени на 18 ноември – световния ден на жертвите 
от пътнотранспортни произшествия. 

Срок: 18 ноември 
Отг.: УКБДП, учителите 

 
15. Организиране и провеждане на състезание по майсторско  управление на ве-

лосипед посветено на 19 април – Международен ден на велосипеда 
Срок: м. април 
Отг.: УКБДП 

 
16. Участие на ученици във викторини по БДП на училищно и на общинско ниво. 

Срок: м. март 
Отг.: УКБДП, класните ръководители 

 
17. Задължителен инструктаж по БДП срещу подпис преди всяко организирано на-

пускане на училищната сграда за извънкласни дейности и организирани пътувания. 
Срок: постоянен 
Отг.: учителите ръководители 

  
  

ИЗГОТВИЛ:  
/К. Славчев –  
председател на УКБДП/ 


