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“ПЕЙО  КРАЧОЛОВ  ЯВОРОВ” 
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ПЛАН 

ЗА 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА  

2019/2020 год. 

  
Планът е приет на заседание на комисията по БДП 

 с Протокол № 1 от 05.09.2019 г. 
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I.СЪСТАВ:   Председател :    Иванка Николова 

            Зам. председател: Миланка Филипова 

Секретар:   Димитринка Банушева 

Членове: Мария Б. Христова 

Добринка Дочева 

Йосиф Йовчев 

         

      

 

II.ЦЕЛ: 

 

Повишаване информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на 

движението по пътищата; организиране на дейности за провеждане на кампании, чрез които 

подрастващите да разберат, че безопасността на движението е право и задължение на всички 

участници в движението по пътищата – шофьори и пешеходци; да бъде сведен до минимум 

броят на пострадалите ученици при пътно-транспортни произшествия. 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

ІІІ.1. Изготвяне на годишно тематично разпределение на учебното съдържание по БДП и 

стриктно спазване на графика. 

                                                                                                          Срок: 20.09.2019 год. 

                                                                                                         Отг: кл. ръководители 

         

ІІІ.2. Всеки ученик  изготвя с помощта на родителите си маршрутна карта за безопасен 

път „От дома до училище и обратно”. 

                     Срок : м . септември 

                                                                                                        Отг . кл. ръководители 

                                                       

ІІІ.3. Периодично  информиране на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на учениците чрез тематични родителски срещи, а учениците в часовете на класа 

по предварително изготвен и утвърден от директора график. 

                                                                                                                 Срок: през годината 

                                                                                                                   Отг: кл. ръководители 

 

ІІІ.4. Възпитанието и обучението по БДП   І- XII клас да се планира и провежда 

равномерно през цялата учебна година. 

                                                                                                            Срок: през годината 

                                                                                                            Отг: кл. ръководители 

 

  ІІІ.5. Провеждане на  срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик по БДП.                                                                          

                                                                                               Срок: в края на всеки учебен срок 

                                                                                                         Отг: кл. ръководители 

                                                                  

  ІІІ.6.Провеждане на  инструктаж на учениците по БДП при извънкласни и 

извънучилищни мероприятия. 

                                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                                 Отг: кл. ръководители 

 

  ІІІ.7. Обогатяване на училищната библиотека с методически ръководства и насоки за 

учителите, които преподават БДП.  
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                                                                                                                      Срок: през годината 

                                                                                                   Отг: председател и библиотекар 

 

  ІІІ.8. В края на последния учебен час учителите да провеждат петминутка за припомняне 

на правилата за безопасно движение по пътя. 

                                                                                                                       Срок: през годината 

                                                                                                                   Отг : кл. ръководители 

 

ІІІ.9. Организиране и провеждане на практически занятия  по БДП с цел акцентиране на 

опасностите в пътното движение, застрашаващи здравето и живота на учениците при пресичане 

на уличното платно, управление на велосипед, ролери, ховърборд, скейтборд и други средства 

за придвижване. 

                                  Срок: м. ноември 

                                                                                                       Отг : кл. ръководители 

 

 

          III.10. Организиране на конкурс за разкази, стихотворения и песни за безопасно участие в 

пътното движение. 

                                   Срок: м. април 

                                                                                                   Отг : кл. ръководители 

         

  III.11. Организиране на летни игри и занимания, тематично свързани с безопасното поведение 

и движение на учениците като пешеходци, пътници в МПС и управляващи велосипеди, ролери, 

скейтборд. 

         Срок: м. юни 

                                                                                                       Отг : кл. ръководители 

 

           III.12.Да се координира съвместната работа по БДП на училището с РУО на МОН, КАТ, 

общинска и местна управа. 
                                                                                      Срок : през годината 

                                                                                                      Отг : председател  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

 „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – гр. Варна 

 

Г   Р   А   Ф   И   К 

НА 

ТЕМИТЕ ЗА ЧАСА НА КЛАСА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ОТ I до XII клас 

2019/2020 учебна година 

 

I КЛАС 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Моят безопасен път до училище и обратно 07 .10.2019г. 

 П. Никова  – I
а
                    

 

 П. Даракчиева  – I
б 

 М. Ангелова  – I
в 

 

2. Моят робот знае безопасен път до училище 11 .11.2019г. 

3. Пешеходна пътека. 25.11.2019г. 

4. Аз не пресичам сам 16.12.2019г. 

5. 
Пътен светофар за регулиране движението на 

пешеходците 

13.01.2020г. 

6. Двуколесни пътни превозни средства за деца 17.02.2020г. 

7.   Знам къде съм 16.03.2020г. 

8. Знам къде са пътните превозни средства 27.04.2020г. 

9. Знам къде са другите 18.05 .2020г. 

 

II КЛАС 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Улиците до моето училище. 30 .09.2019г. 

Ив. Николова   – II
а
 

Д. Банушева – II
б
  

М. Иванова– II
в
 

 

2. Моят робот знае къде да пресича. 21.10.2019г. 

3. Алгоритъм за безопасно пресичане 11.11.2019г. 

4. 
Пътен светофар за регулиране движението на 

превозни средства. 
20.01.2020г. 

5. 
Отивам на училище с автобус, трамвай, 

тролейбус и лек автомобил. 
24.02.2020г. 

6. Виждам и чувам пътните превозни средства 06.04.2020г. 

    

III КЛАС 

 

 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Път. Елементи на пътя. 07 .10.2019г. 
М. Филипова   - III

а
   

П. Михайлова   - III
б
 

Й. Неделчева  – III 
в
 

Д. Неделчева  – III
г 

Н. Тошкова – III 
д.

  

2.  Велосипед 02.12.2019г. 

3.  Пътен светофар за велосипедисти 27.01.2020г. 

4.  Безопасни места за управление на велосипед 10.02.2020г. 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 16.03.2020г. 

6. Знам къде са пътните превозни средства 04.05.2020г. 
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IV КЛАС 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Пътни знаци, пътна маркировка. 21.10.2019г.  

2. Кръстовища 18.11.2019г. Ж. Горанова  - IV
а
  

М. Б.Христова– IV
б
 

Кр. Кръстева – IV 
в
 

Ил.Димитрова– IV
г
 

 М. Ахпазова–IV 
д
 

3. 
Пътни превозни средства използвани в 

селското стопанство. 
20.01.2020г. 

4. В населено място. Извън населено място 10.02.2020г. 

5. Виждам пътните превозни средства. 24.02.2020г. 

6. Чувам пътните превозни средства. 09.03.2020г. 

V КЛАС 

 

VI КЛАС 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Видове пътища. Пътна мрежа 07.10.2019г. 

  Гр. Борисова  – VI
а
 

  Ст. Иванова  – VI
б
 

   Ев. Кръстева – VI
в
.  

2. 

Пътни знаци със задължителни предписания, 

със специални предписания и даващи 

допълнителна информация 

11.11.2019г. 

3. 
Моторни превозни средства със специален 

режим на движение 
09.12.2019г. 

4. Алкохол 16.03.2020г. 

5. Сензорни характеристики на зрението 27.04.2020г. 

 

VII КЛАС 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. Скоростен път. Автомобилен път.  14.10.2019г. 
Д. Колимечкова -V

а
                 

Н. Дончева   – V 
б
 

Д. Цанкова  – V
в
 

Л. Петровска – V 
г
 

 Д. Дочева – V 
д
 

 

2. Моторни превозни средства 11.11.2019г. 

3. 

Предупредителни пътни знаци за опасност, 

пътни знаци относно предимство и пътни 

знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 

въведената забрана. 

25.11.2019г. 

4. Конфликти на пътя 30.03.2020г. 

5. Виждам – предвиждам 18.05.2020г. 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. 
Карта на пътищата в България и автомобилна 

навигация. 
14.10.2019г.  

 Евг. Чобанов    – VII
а
 

  Н. Кънчева – VII
б
 

  Ив. Вълканова – VII
в
 

 

2.  Мотопед 02.12.2019г. 

3. 
Пътни знаци за оказване на направления, 

посоки, обекти и др., допълнителни табели. 
20.01.2020г. 

4. Скорост. Пътнотранспортни произшествия 11.05.2020г. 

5. Сензорни характеристики на зрението. 08.06.2020г. 
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VIII КЛАС 

 

I Х КЛАС 

 

Х КЛАС  

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. 

 Категории МПС и свидетелства за тяхното 

управление. 

 

09.12.2019г. 

  Д. Христова   – Х
а 

  Св. Петрова    – Х
б
 

2. 

Поведение на контролните органи при 

констатиране на нарушения от водачите на 

пътя 

30.03.2020г. 

3. 

 Административни наказания за 

нарушителите. 

 

 

01.06.2020г. 

4. 

Административни наказания за 

нарушителите. 

 

15.06.2020г. 

 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. 
Движение извън населено място през деня. 

Ж.П прелези. Маневри на пътя 
21.10.2019г. 

М. Маринова – VIII
а 

 

 

2. 
 Движение извън населено място през нощта 

и при различна видимост 
11.11.2019г. 

3. 
ППС и МПС. Системи за пасивна и активна 

безопасност 
02.12.2019г. 

4. 

Основни правила на движението през 

отделните части на денонощието в извън 

населените места 

13.01.2020г. 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. 
Структура на пътя. Видове маркировка. 

 
21.10.2019г. 

 М. Христова – IХ
а 

 

2. 
Групи пътни знаци  

 
11.11.2019г. 

3. 

 Скорост на движение на МПС (автомобил, 

мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. 

скутери, ховърбордове) 

 

02.12.2019г. 

4. 
Действия на водача, според средствата за 

регулиране на движението 
13.01.2020г. 



 

 

7 

ХI  КЛАС  

 

ХII  КЛАС  

№ по 

ред 
Тема Дата 

Класен 

ръководител 

1. 

Транспортна култура и дисциплина на 

пешеходците и водачите. Пътнотранспортни 

произшествия – рискове и злополуки на пътя. 

Правомощия на органите за контрол на 

движението по пътищата 

11.11.2019г. 
  Й. Йовчев    – ХII

а 

 

 

 

 

 

 

№ по 

ред 
Тема Дата Класен ръководител 

1. 

Транспортна култура и дисциплина на 

пешеходците и водачите. Особени правила за 

някои участници в движението. 

Пътнотранспортни произшествия. 

Правомощия на органите за контрол на 

движението по пътищата 

13.01.2020г. 
  Б. Желязкова –ХI

а 

 

 


