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ДОКЛАД за ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП  

В СУ „ОТЕЦ ПАСИИЙ“ ГР. САМОКОВ 

 Комисия по БДП към СУ „Отец Пасиий“ гр. Самоков ежегодно изработва план за действие 

по БДП, който фигурура, като придружаваща учебна документация към Списък – Образец № 1. 

 Годишните доклади за дейността по БДП ежегодно включват отчитане на дейностите в 

редовните учбени часове по съответните програми по БДП. Ежегодно всички ученици си 

закупуват тетрадки и решават необходимите тестове за всеки срок. Тестовете се съхраняват в 

класьори по етапи. Спазва се хорариума, определн за темите по БДП в часовете на класния 

ръководител според Приложение № 5 на Наредбата за здравното, гражданското и 

интеркултурното образование. Темите на преподадение учебния материал ежегодно се вписва 

дневниците на паралелките, в изпълнение на ежегодните графици и тематично планирания. 

Особено старателно, организирано и  ритуално се чества всяка трета неделя на месец ноември, 

която с резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от  2005 г., е 

определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. 

Следват се указанията на и решенията на Държавно-обществената консултативна комисия по 

проблемите на безопасността на движението по пътищата за отбелязване на Световния ден. 

Активно се включва училищната комисии по безопасност на движението по пътищата. Нейният 

пердседател предоставя редовно на класните ръководители от сайта на МОН, рубриката – БДП, 

публикуваните материали за инициативата. 

 Ежегодните дейности са отразени в приложената таблица:  

 Проведени инициативи 

1.  Проведени часове с представители на полицията 

2.  Проведени часове на класа и беседи – запознаване на учениците с кратък материал за 

смисъла и значението на този ден, споделяне на случаи на ПТП, на които учениците са 

били свидетели 

3. Тренинги и квалификации по методика на БДП, за темите по БДП VIII - XII клас. 

4.  
Участие в общински колопоход и седмицата на физическата активност. Както и 

колопоход за Европейския ден на спорта до близки села до гр. Самоков 

5.  Мултимедийни презентации за БДП. Прожекция на образователни филми 

6. 
Ежегодно участие в общинско състезание по майсторско управление на велосипед. 

7. Изготвяне на проекти със снимков материал и информация по темата. Експозиции в 

коридорите на училищата с мото „Да спрем войната по пътищата“ 

8.  
Конкурси за рисунка и изложби. Обща рисунка, дълга 6 метра на тема: „Свидетел или 

участник в ПТП”. Вътрешноучилищен конкурс „БДП и последствията от ПТП” с 

осигурени предметни награди за първо и второ място. Конкурс за есе 

9. Беседа на тема: „Превенция на ПТП и култура на поведение на пешеходците” с КАТ 

10. Практически занятия и демонстрации в училищния двор по безопасно управление на 

велосипед – вътршно училищни състезания 

11. Междуучилищни състезания, ролеви и ситуативни игри 

12. Викторина по БДП. Дискусии по БДП 

13. 
Припомняне на безопасния маршрут до дома. Провеждане на тематични родителски 

срещи, нагледни демонстрации на учебните площадки и полигони по БДП. Кампания 

„До училище пеша''. Във връзка с това се мотивират родителите на първокласниците, 

заедно със своите деца, да извършат оценка на маршрутите, чрез контролни карти или 

по друг подходящ начин. Родителите и комисията по БДП са правили предложения до 

директора на училищата за обезопасяване на маршрутите и особено на тези в района 

на училището. След оправяните предложения до общинското ръководство, района на 
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училището е обезопасен с необходимата маркировка и обезопасителни парапети и 

елементи. 

14. Училищни радиопредавания с кратък материал за значението и смисъла на този ден 

15. 
Ежегодно се отбелязва деня на жертвите на ПТП. Реализира се велопохода до местността 

„Бистришки мост”,  където е станало ПТП с жертви - ученици на 17 години. Учениците се 

съпровождат  спатрулен автомобил от РУ на МВР, гр. Самоков. Преподавателите Е. 

Адирков и Д. Кочова, които отговяряха, както за инструктажа, така и за средствата за 

сигнализация на клоната и сигналните облекла на велосипедисти. Учениците 

поднесоха цветя и запалиха свещ в памет на жертвите на съответното ПТП. 

16. Запознаване с опасните места в района на училището или места, където са станали 

пътнотранспортни произшествия 

Ето и някои примери: 

В инициативата „Безопасния път на първокласника“ участва представител на пътна 

полиция 
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Обучението по безопасност на движение по пътищата в начален етап е неделима част от 

цялостното възпитание, обучение и социализиране на ученика в системата на училищното 

образование. Формират се определени практически умения у учениците като участници в 

движението по пътищата свързано с развитие на защитните механизми на ученика за неговото 

безопасно  поведение на пътя. През последните четири години практическите занимания по 

БДП  се провеждат под форма на игри във физкултурния салон, двора или площадката за БДП. За 

придобиването на теоретичните знания подходяща е класната стая, а петминутката по БДП 

подпомага овладяването на учебното съдържание. 

 За постигането на очакваните резултати от обучението бяха организирани и изнесени 

беседи по БДП. Служители на КАТ от РУ Самоков запознаха децата от начален етап с основните 

правила за безопасно участие в движението.  
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ПРИМЕРЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ 

ЗА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ,ОПАСНОСТИТЕ И ЗАТРУДНЕНИЯТА 

НА ПЪТУВАНЕТО НА ПЪРВОКЛАСНИКА ..................................ПО ПЪТЯ  ОТ ДОМА ДО 

УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО 

Оценете условията за безопасното Ви придвижване от дома до училището и обратно. 

Маршрут:……………………………………………………………………………………… 

1. Имате ли проблеми при придвижването си? 

 

1.1.Няма тротоари на всякъде( посочва на кои улици) 

1.2.Тротоарите са начупени,напукани, неравни. 

1.3.Тротоарите са блокирани от храсти, стълбове и дървета. 

1.4.На тротоарите има паркирани коли. 

1.5.Няма тротоари. 

1.6.Движението по тротоарите е много интензивно. 

1.7.Други ..................................................................... 

 

2. Лесно ли пресичате улиците по пътя до училище и обратно? 

 

2.1.Улицата е много широка. 

2.2.Червеният сигнал на светофара е много дълъг или зеления сигнал е 

недостатъчен за преминаване до края. 

2.3.Пешеходната пътека е изтрита. 

2.4.Има паркирани коли които пречат на видимостта. 

2.5.Има храсти и дървета които пречат на видимостта 

2.6.Други ..................................................................... 

3. Шофьорите държат ли се добре с пешеходците, които пресичат? 

 

3.1.Преминават без да се интересуват от хората, които пресичат. 

3.2.Не дават предимство на пешеходците които пресичат. 

3.3.Завиват, без да дават предимство на хората които пресичат. 

3.4.Карат много бързо. 

3.5.Ускоряват, за да преминат по-бързо на светофара или тръгват 

предварително. 

3.6.Други ..................................................................... 

4. Лесно ли е да спазвате правилата за безопасно движение? 

 

Пресичахме на пешеходните пътеки и там където имахме видимост и  

шофьорите можеха да ни забележат. 

ДА НЕ 

НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА 
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Спирахме, поглеждахме наляво, надясно и отново на ляво преди да               

пресечем. 

 Движехме се срещу движението от лявата страна там където нямаше тротоари 

или банкет.   

               

Преминавахме на светофара. 

5. Вашето движение пеша  беше ли приятно? 

 

5.1.Има нужда от повече трева, цветя и дървета. 

5.2.Има страшни кучета. 

5.3.Няма осветление. 

5.4.Замърсени участъци, отпадъци и боклуци. 

5.5.Замърсен въздух от автомобилите. 

5.6.Други ..................................................................... 

     Констатациите се описват като се посочва точното място на всяка констатация, последователно 

по трасето на движение. На листа може да се начертае и трасето. 

Дата на попълване на листа……………… 

         Родител                                                                             Ученик 

………………………………………………………………………………………………… 

/ ПОСОЧВАТ СЕ ИМЕНАТА И КОНТРАЛНИЯ ЛИСТ СЕ ПОДПИСВА/ 

Ежегодно се издават заповди за регламентиране на обучението по БДП в СУ „ Отец 

Паисий” гр. Самоков 

 

Пример: Заповед № РД 11-908/13.09.2018 г. 

 

На  основание чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО,  чл. 11, aл. 4 от Наредбата № 10/2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование, прил. № 5 към чл. 11, ал. 3 за рамковите 

изисквания при организиране и провежданена часа на класа от Наредба № 13 за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование, във връзкa с осъществяване на 

дейностите образователния процес на учениците в СУ „ Отец Паисий” гр. Самоков за учебната 

2017/2018 г. по безопасност за движение по пътищата и ефектиивно реализиране на часовете по 

БДП в класовете от началния и прогимназиалния етап, както и с участието на училището в 

извънкласни дейности и състезазния по БДП 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Училищна комисия за учебната 2018/2019 г. по безопасност за движение по 

пътищата в състав: 

Председател: Емил Адирков – старши учител по Труд и техника и преподавател по БДП 

във  всички паралелки на класовете от V дo VII. 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 
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Членове: Данче Кочова  –  старши учител по ФВС; 

                Ивана Матина – старши учител по ФВС. 

Училищната комисия по безопасност за движение по пътищата  да организира 

ефектиивното реализиране на часовете по БДП в класовете от начален, прогимназиален и 

гимназиален етап и участието на училището в извънкласни дейности и състезазния по БДП. Да 

изгради образователен кът в училището и да осъществява актиивна комуникация с родителите и 

заинтересованите институции по темата. 

Комисията да подпомага класните ръководители при провеждане на ежесрочните 

тестове за проверка на знанията и именията на учениците от училището по БДП и да прави 

конструктивен анализ на постигнатите резултати. Комисията да оказва методическа одкрепа за 

преподаване на темите по БДП в часовете на класния ръководител според нормативните 

изисквания, посочени в приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 за рамковите изисквания при 

организиране и провежданена часа на класа от Наредба № 13 за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

1. График за учебната 2018/2019 г. за преподаване на теми по безопасност на движение 

по пътищата в класовете от началния, прогимназиалния и гимназиалния етап на основната 

образователна степен  в СУ „ Отец Паисий” гр. Самоков.  

2. План за дейността на комисията по БДП за учебната 2018/2019 г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

3. Преподаването на темите по БДП да се реализира в часовете на класния ръководител 

според нормативните изисквания на прил. № 5 към чл. 11, ал. 3 за рамковите изисквания при 

организиране и провежданена часа на класа от Наредба № 13 за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование, като се преподават половината от предвидените 

учебни часа, всеки учебен. Следващият пореден час след последния час по БДП за съответния 

срок да се използва за тестова проверка за достигнатите знания, умения и компетенции от 

учениците по БДП през съответния срок. 

4. Председателят на комисията по БДП, освен да преподава темите по БДП в 

прогимназиалния етап да подпомага класните ръководители при провеждане на ежесрочните 

тестове за проверка на знанията и уменията на учениците от училището по БДП и да направи 

конструктивен анализ на постигнатите резултати в СУ „ Отец Паисий” в края на учебната 

2018/2019 г. . 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение от В. Машова, ЗАС. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

Прилагам: документите по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед. 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

Запознати: 

Председател: Емил Адирков – .......................... 

Членове: Данче Кочова  –  ..............................; И. Матина - ...................................... 
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 Велопоход и поднасяне на цветя и запалване на свещи на местността „Бистришки мост”,  където е 

станало ПТП с жертви  - ученици 
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Вътрешноучилищно състезание по майсторско управление по БДП  
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Учебно пресичане на пешеходна пътека тип "Зебра" 

Ученици от VI б клас на СУ "Отец Паисий" гр. Самоков, под къководството на г-н Е. Адирков, 

проведоха учебно пресичане на пешеходна пътека тип "Зебра" на   кръстовище в близост до 

училището. Упражняваха се в пресичане при спазване на всички детайли от правилата, изучени в 

часовете по БДП за пресичане на този тип пешеходна пътека. Наблюдававах как техни съученици 

не са достатъчно внимателни при пресичането и им даваха съвети по БДП. Дискутираха какви са 

най - често допусканите грешки при преминаването през такъв натоварен път, какъвто е този, 

граничещ със СУ "Отец Паисий". Анализира ги, съвместно с идентифицираното желание за бързо 

преминаване и достигане до магазинчета и лафки за бързо хранене и формулираха изводи за 

опасностите, рисковете и последствията от неглижирането на правилата за безопасно пресичане на 

пешеходна пътека тип "Зебра". 

В памет на жертвите,  нека ние заедно, всички участници в движението, да обединим усилията си 

за постигане на нова култура в движението и направим нашите пътища по-безопасни!  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, 

     За вашето дете започва нов етап на живот. Сега то ходи на училище и трябва да бъде в 

състояние да изминава разстоянието „дом-училище” и обратно самостоятелно и сигурно. За да 

бъде постигнато това,  детето трябва да знае особеностите и опасностите когато излезе 

самостоятелно на среща с уличното движение. 

    Дискутирайте с него ситуациите които ще бъдат споделени по долу ако са приложими за 

пътя който детето трябва да измине от вкъщи до училище. 

    Преди всичко желаем да привлечем Вашето внимание  върху следното: 

    - Изберете за вашето дете най-сигурния път към училището. Не винаги най-краткият път е най-

добър. 

    - Придружавайте вашето дете от началото на пътя показвайки му как трябва да се държи при 

всяка една ситуация. 

    - Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре 

забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства. 

Направете така, че Вашето дете, ако е възможно да отива и да се връща от училище заедно с 

други деца.Така водачите на моторни превозни средства го забелязват по-добре. 

Движение по тротоара 

По тротоара детето върви без да тича и без да играе , защото бурните игри могат да го 

подтикнат да изскочи на улицата. Игрите е добре  да се играят на места където децата не са в 

опасност. Детето до 10г. се държи за ръка като възрастния се движи от към страната на 

автомобилното движение. 

Ако няма тротоар 

Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Детето трябва да се движи от лявата 

страна на улицата за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в страни от 

платното за движение. Ако са две или повече децата се движат едно зад друго. Покажете на 

вашето дете къде точно трябва да върви. Възрастния придружител се движи от към страна на 

движението- между детето и превозните средства. 

Пешеходната пътека 

 Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре 

от ръба на тротоара. След това да погледнат  в двете посоки, първо наляво после надясно и да се 

ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва нито един автомобил, пресичат улицата 

без да тичат. При преминаването  до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва 

правилото на гледане “ляво-дясно”. По голямата част от децата в училище все още не знаят това. 

Най-важното в тези случаи е Вашето дете гледа и на двете страни и преди да пресече улицата 

трябва всеки път да се спира на тротоара пред бордюра. 

Ако няма пешеходна пътека 

Какво трябва да правим. Първо от мястото където искаме да пресечем, трябва да има 

достатъчно разстояние в двете посоки за да виждаме отдалече, че не идва автомобил. Трябва и тук 

да спазваме правилото, спираме, оглеждаме се , ослушваме се и ако не идва автомобил започваме 

преминаването бързо, без да тичаме като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето 

си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги че  за 

Вашето дете Вие представлявате примера за правилно движение. 
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Между спрелите автомобили. Приятелката на Вашето дете изпуска топката която носи и тя 

се търкулва през улицата и застава от другата стана на улицата. Какво трябва да се направи сега. 

Преди всичко да остане на ръба на тротоара. 

Излезте внимателно до външната страна на спрелите автомобили. Там изчакайте, гледайте и 

двете посоки, слушайте да не наближава автомобил. Ако няма коли отидете да вземете топката и 

изчакайте от другата страна на тротоара. Отново се гледа и слуша и ако не наближава автомобил 

пресичайте. 

Само в изключителни случаи Вашето дете би трябвало да си позволи да  слезе на улицата 

между спрелите превозни средства. Покажете му най-сигурния маршрут и не му давайте играчки, 

които могат да се търкалят на далече. 

Светофарът. На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на 

тротоара и да се погледне първо наляво а после на дясно. На червено се чака по навътре от ръба на 

тротоара. Ако имате възможност, покажете на Вашето дете, че също и възрастните правят грешки. 

ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата на зелено детето трябва да гледа и на двете страни тъй 

като има разсеяни шофьори, които преминават на жълто и червено. 

От двете страни на улицата. Детето чува някой който го вика от отсрещния тротоар. То 

обаче трябва да знае, че не може да преминава през улицата без да спазва правилата. На ръба на 

тротоара детето винаги трябва да спре, да изчака, да погледне наляво-надясно, да се ослуша, след 

което да пресече. 

Дискутирайте с вашето дете и тази ситуация. Радостта от виждане на близък човек може да 

накара детето да изтича лекомислено през улицата. Когато вземате детето си директно от 

училище,  не го чакайте никога от другата страна на улицата. 

Използването на мобилен телефон по време на движение. Преминаването през улицата 

докато се говори по мобилния телефон или се приемат съобщения е опасно за всички възрасти, но 

особено за децата. Използването на мобилен телефон, слушането на музика по време на движение 

застрашава сериозно Вашето дете. 

Родителите на децата – най-добрия модел за подражание. Може да говорите на детето 

много неща и да няма необходимия ефект, но когато показвате и заедно изпълнявате техники за 

безопасно движение на пешеходеца е много ефективен метод за формиране на добри навици за 

безопасността на детето. 

Достатъчно време. Осигурявайте достатъчно време за придвижване.Оставяйте вашето дете 

навреме в училище. Закъснението и бързането увеличават риска от инциденти. Контролирайте 

Вашето дете да се прибира навреме в къщи. 

Безопасния път от дома до училище. Определете заедно с Вашето дете опасностите и 

затрудненията по маршрута за придвижване пеша от дома до училището.Често по тротоара има 

неравности, дупки, паркирани автомобили, храсти и дървета, които пречат на движението и на 

видимостта.  

Пешеходната пътека не е видима, улицата която ще пресичате е много широка и трудно се 

пресича, червения сигнал е с голяма продължителност или зеленият не е достатъчен за безопасно 

преминаване. Всички тези опасности и затруднения описани по дължината на маршрута за 

придвижване предайте на класния ръководител. 

 

На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в 

усвояването на знанията. 

С уважение, Л. Минкова, директор на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков 
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На 06 октомври 2017 година на импровизирано тържество във фойето на училището бе 

връчена наградата на победителя от конкурса ”Безопастно с приятели на пътя” ДЗИ. 

Ученикът  Георги Георгиев Прасков от VІ” б” клас се нареди сред  10-те отличени 

финалисти в националният конкурс за детска рисунка”Моето ДЗИ”, организиран от едноименната 

застрахователна компания.Над 1500 ученици от страната са участвали със свои рисунки на тема 

„Безопасно с приятели на пътя”.Творбите са били оценени от жури с председател проф.Петър 

Цанев и гл.ас.Ненко Атанасов от Художествената академия.Целта на конкурса е била 

изобразителното изкуство да помогне за формирането у учениците на знания за пътна 

безопастност и за по-

отговорно поведение на 

пътя.Наградата на Георги-

статив и пособия за 

рисуване бе връчена 

тържествано в присъстви-

ето на директора Лиляна 

Минкова и представители 

на органираторите на 

конкурса на  6 октомври. 

Успехът на  Георги 

Прасков осигури и мулти 

медиен проектор за 

кабинета по изобрази-

телноизкуство. 

Поздравления за препода-

вателя Лалка Чавдарова. 
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Изградени са вътрешна и външна прощадка по БДП площадка по БДП 
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Ежегодно участие в колопоход, организиран от Община Самоков 
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Междуучилищно, общинско състезание по майсторско управление на велосипед в 

ОУ"Авксентий Велешки" 
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Всички класни ръководители имат опреснителни курсове по „Методика за обучение на 

децата и учениците по Безопасност на движението но пътищата“ 

Проведени са и квалификации по „Интерактивни методи и техники в обучението по 

Безопасност на движението по пътищата“ и „Умения за работа в комисия по БДП“ 
 

Планът за дейностите на училищно за последните две учебни години е разработен 

съобразно с  Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 

2021 – 2030 г., както и със Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-

2030 г.) 

 

 

 

Изложбите и 

експозициите в 

коридорите на 

училището са 

въздействащи, 

емоционални, 

изпъстрени с 

послания за 

БДП.  
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