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 ПЛАН 

за дейностите на 

Училищната комисия по БДП 

при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велинград 

през учебната 2021-2022г. 

 

 

Приет на заседание на Педагогическия съвет 

Протокол № 14/ 11.09.2021г. 

  



І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
 

1. Формиране на система от специални знания, умения 

и навици, необходими за успешна адаптация към условията на дви- 

жението по пътя. 

 

2. Повишаване нивото на професионалната подготовка 

на учителите и намаляване безотговорността и неумението на 

учениците правилно да определят собственото си поведение при 

екстремни ситуации на пътя. 

3. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека 

от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно 

придвижване на подрастващите от дома им до училище и обратно. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

месец септември 

1. Планът на УКБДП се приема на заседание на 

Педагогическия съвет. 

 

                                                              Отг.: Директорът на училището 

 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейност- 

та на комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на 

учениците.  

                                                              Отг.: Председателят на УКБДП 

 

3. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от І и ІІ клас 

за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

                                                                                     Отг.: Класните 

ръководители 



4. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с 

учебни тетрадки по БДП. 

                                                                   Отг.: Предс. на УКБДП и кл. р-ли 

 

5. Квалификация на учители в І - VІІІ по БДП. 

                                                             

                                                                    Отг.: Директорът на училището 

 

месец октомври 

1.Училищната комисия по БДП анализира изпълнението  на предложенията 

за обезопасяване района на училището. 

                                                                                      Отг.: УКБДП 

2.Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение 

по БДП в часа на класа. 

                                                                                     Отг.: Класните 

ръководители 

3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с 

учебни тетрадки.  

                                                                                      Отг. членовете на УКБДП 

4. Месечно работно заседание на комисията. 

                                                                                 Отг.: Председателят на 

УКБДП 

месец ноември 

 

1. Дейности по обезопасяване района на училището. 

                                                                        

                                                                               Отг.: Предс. на УКБДП 

 

2.Осигуряване на филми и презентации за предотвратяване на пътно 

транспортни произшествия. 

 

3.Провеждане  среща- разговор на ученици, водачи на МПС с органите на 

КАТ във връзка със специфичните условия за управление на МПС през 

зимния сезон.  

                                                                               Отг.: Предс. на УКБДП 



месец декември 

1.Провеждане на беседа с учениците в часа на класа за поведението им на 

пързалките  и при движение по пътищата през ваканцията. 

                                                                                           Отг.: Кл. Ръководители 

2.Изработване план за обзавеждане на кабинет по БД в училище. 

                                                                                            Отг.:УКБДП 

месец януари 

1.Организиране и провеждане на проверка и оценка по БДП за учениците от І 

до VІІІ клас. 

                                                                    Отг.: Класните ръководители 

 

2.Дейности по обезопасяване района на училището при зимни условия. 

                                                                        

                                                                   Отг.: Предс. на КБДП 

 

месец февруари 

 

1.Индивидуални разговори с учениците имащи рисково поведение при 

движение по пътищата 

                                                Отг: Комисията по БДП, педагогическия съветник 

 

2.Дейности по обзавеждане на кабинет по БД в училището.  

                                  

                                 Отг.:Директора, председателят на УКБДП, МВР-

Велинград 

3. Месечно работно заседание на комисията. 

                                                          

                                                                  Отг.: Председателят на УКБДП 

 

месец  март 



1. Провеждане на обща учителска среща, свързана с 

поведението на учениците на улицата и пътя и особеностите на 

учебния процес по БДП в І – VІІІ клас. 

                                                                       Отг.  Директорът на училището 

 

месец април 

 

1. Провеждане на практически занятия и състезания по майсторско 

управление на велосипед , свързани с обучението по БДП. 

 

                                                                      Отг.: УКБДП, класните р-ли 

месец   май 

 

1. Провеждане на срочен тестов контрол. 

                                                                   Отг.: Класните ръководители 

 

2.Организиране и провеждане на проверка и оценка по БДП за учениците от І 

до VІІІ клас. 

                                                                     Отг.: Класните ръководители 

3. Квалификация на учители по БДП за следващата учебна година. 

                                                                  

                                                                    Отг.: Директорът на училището 
 

месец  юни 

1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за: 

- изпълнение на плана на комисията за учебната година;  

- предлага за обсъждане и приемане  план на УКБДП за следващата учебна 

година.                                                                 

                                                                   Отг.: Председателят на комисията 


