
Средно общообразователно училище “Христо Ботев” – Горна Малина 
2131, с. Горна Малина, ул. “Двадесет и четвърта” № 18, тел. 0882821311,факс: 0882821027 

 

е-mail:botevm@mail.bg 

......................................................................................................................................................

....... 

 

О Т Ч Е Т  
 

НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 
 

В училището е изградена комисия по БДП с председател и трима 
членове, която работи по изготвен годишен план с включени 
дейности , целящи опазване живота и здравето на учениците от СУ 
“Христо Ботев“,  с. Горна Малина. 
През учебната 2020/2021 година обучението се провежда при спазване 

на разпоредбите на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование и съгласно 
утвърдените със Заповед № 09-2684/20.09.2018 година на министъра на 
образованието и науката програми и модули за обучение по безопасност 
на движението по пътищата. 

 
В СУ “Христо Ботев“ с. Горна Малина се организира обучение по     

безопасност на движение по пътищата за учениците от I до XII клас В 
началото на учебната година комисията се събра и направи анализ и 
оценка на пътната обстановка в района на СУ “Христо Ботев“, отнасяща 
се до готовността на училището за изучаване на правилата по БДП. 
Съставен беше протокол , който бе изпратен до кмета на община Горна 
Малина, както и до РУО. 

 
В началото на учебната година комисията направи обход на района 

около училището, набеляза проблемите, свързани с обезопасяване 

на района, организиране и регулиране на пътното движение. 

Изготвени бяха инструкции за безопасно движение в района около 

училището, във връзка с ремонтните дейности по пътищата. 

Информацията е изпратена в РУО и до кмета на Община Горна 

Малина. 

В часа на класа всички ученици от училището бяха запознати с тези 
инструкции. 
 

На проведените родителски срещи през м.септември и октомври , 
съвместно с родителите се определи ,, Най-безопасния път от 
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училище до дома“ за учениците от 1-4 клас и бе попълнена 
Маршрутна карта, която се съхранява от класните ръководители . 

Родителите на първокласниците попълниха Контролен лист за 
оценка на условията за придвижване,опасностите и затрудненията 
на пътуването на първокласника от дома до училище и обратно. 
Класните ръководители на първи и втори клас са раздали на 

родителите документации, в които да определят кой ще води и прибира 
детето от училище или то само ще се придвижва. 

 
Учебните часове в начален етап се провеждат от класните 

ръководители в Часа на класа. Обучението в прогимназиален и 
гимназиален етап се  води от един учител по график, съгласуван  с 
Директора . Всички учители, които водят часовете са преминали курс по 
методика на обучението по БДП. 

Часовете се провеждат в класни стаи в сградата на училището, тъй 
като училището не разполага със специално оборудван за целта кабинет. 
За онагледяване на учебното съдържание се използват табла и други 
подходящи дидактически материали. Учениците използват утвърдени от 
МОН учебни помагала по БДП. 

Пред училището се направи пешеходна пътека, която е оцветена в 
червено, с цел изостряне вниманието на учениците. 

Всеки учител по БДП разполага с необходимите методически 
ръководства за провеждането на часовете по БДП. На всички бяха 
закупени тестови карти  за оценка. Учебните часове се провеждат по 
график за първи и втори срок, като всички се отразяват в съответния 
електронен дневник на класа. 

Редовно с учениците от I- VII клас се провежда и отразява „ минутка “, 
напомняща за изискванията за безопасност на движението и 
задълженията ни за безопасно поведение на улицата.В края на часа 
всеки учител го отразява в електронния дневник. Всеки ден учениците се 
изпращат до автобусите, където има учител по график за дежурство. 

Училището участва активно във всички Глобални седмици, свързани с 
безопасността на движение по пътищата. През месец октомври 2020 г. 
комисията подготви материал във връзка с Европейския ден за пътна 
безопасност – 13 октомври. Целта на европейския ден за пътна 
безопасност е да повиши чувствителността на младите шофьори, както и 
на пешеходците, да заостри вниманието на обществото и да възпита 
нетърпимост към нарушителите на правилата за движение.Проведени 
бяха в ЧК във всички класове беседи,  дискусии , гледане на филми, 
рисунки по темите.  

      През месец ноември 2020 г. бе отбелязан Световния ден за 

възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. 

През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, 

подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“). Помним (тези, 

които са загинали), Подкрепяме (тези, които са пострадали), 

Действаме (за по-добра реакция при катастрофи).  В извънреден 



час на класа всички ученици от V до XII клас и техните учители 

отбелязаха този ден. Проведени бяха беседи за смисъла и 

значението на това възпоменание. Ученици от различни класове 

подготвиха и тематични табла, рисунки и презентации за безопасно 

движение по пътищата. Чрез осъществените дейности учители и 

ученици отдадоха своята почит към жертвите при 

пътнотранспортните произшествия. На учениците бе разяснена 

ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи 

за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при 

движение по пътищата 

В края на 1.и 2.  срок всички ученици от I до XII клас успешно 
попълниха срочните тестове по БДП. Контролните карти се 
съхраняват  в училището. 
Преди всяко организирано пътуване учениците бяха инструктирвани 

за спазване правилата за безопасно движение срущу личен подпис. 
В последния за учебните занятия час на класа е проведен инструктаж 

по БДП за лятната ваканция. 
 Контрол относно внасянето темите по БДП се осъществява от 

Директора. 
 
23.06.2021 г.                                  
                                               
                                 Председател на Комисията по БДП : Г. Стоянова 
                          
 


