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ПЛАН 

 

НА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО 

ПЪТИЩАТА 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комисията по безопасност на движение по пътищата, е в състав: 

Председател: Петя Тодорова 

Членове:  1. Теодора Делчева 

2. Светлин Гочев 

Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет  

Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни 

стандарти. 

Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и 

обучителни програми по БДП. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на ПХГ “ Св. Св. Кирил и Методий “ – гр. Казанлък със съдействието и 

участието на длъжностни лица от местната организация на МВР. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа през учебната година, 

съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, 

инструктивни материали от централния и местен печат, учебно – методически помагала и др. 

4. На входа на училището на видно място са поставени „Практически препоръки за безопасност на 

пътя“ – учебна 2022/2023г.Препоръките включват безопасното придвижване на учениците до 

училище, както пеша, така и с велосипед. 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в 

училището и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и 

оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай 

на нужда. 

ІV. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по 

пътищата. 



5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

• Организация на учебния процес: 

1. Обучението и възпитанието по БДП се осъществява по новите учебни програми в часовете на 

класа. 

2. Предвиденото учебно съдържание се разпределя равномерно през цялата година, като се 

разглеждат следните глобални теми, вкл. теми засягащи безопасното движение по пътищата, 

както следва: 

Тема 
Клас 

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 

Патриотично възпитание и изграждане на 

национално самочувствие 
4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1 1 1 1 

Финансова и правна грамотност, вкл. и „Моето първо 

работно място“ 
2 2 2 2 12 

Военно обучение и защита на родината  5 5   

Безопасност на движението по пътищата 4 4 4 1 1 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 
5 5 5 3 3 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 
2 2 2 2 2 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха, киберзащита 
2 2 2 2 2 

Кариерно ориентиране   1   

Превенция и противодействие при корупция 2 2 2 2 2 

Електронно управление и медийна грамотност  1 1 4  

Общо 22 28 29 21 27 

 

3. обучението по БДП се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала. 

4. Часовете по БДП се провеждат по график, утвърден от директора в началото на учебната 

година. 

5. Обучението по БДП в ПХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Казанлък се провежда от класните 

ръководители. 

 

 



 Мероприятия и дейности Срок Изпълнител Контрол 

 В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

1. Осигуряване на необходимите учебни 

тетрадки, помагала /5 минутката по БД 

/методически ръководства/. 

Ръководство за работа на училищната 

комисия по БДП и насоки за учителите. 

Осигуряване на учебните програми по 

БДП. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

2. Осигуряване обезопасяване на района 

съвместно с Община Казанлък. 09.2022 Комисия по БДП Директор 

3. Изготвяне на график за провеждане на 

часовете по БДП. 15.09.2022 ЗДУД Директор 

4. Определяне за всеки ученик от 8  клас 

съвместно с родителите му най-краткия 

и безопасен път от дома до училището 

и обратно. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

5. На учениците от 8 клас се припомнят 

безопасните маршрути за тяхното 

движение. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

6. В час на класа да се запознаят 

учениците с пътно -транспортната 

обстановка в района на училището. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

7. Класните ръководители да изготвят 

декларация, която да бъде подписана 

от родителите, че децата им могат да 

участват в извънучилищни мероприятия 

през годината. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

8. Да се осигурят необходимите 

методически ръководства и насоки за 

учителите. 

09.2022 Комисия по БДП Директор 

9. Класните ръководители да изготвят 

списък с имената на учениците и 

имената на лицата, които имат право да 

прибират детето от училище или то 

само ще се придвижва - за 8 клас. 

09.2022 
Класни 

ръководители 
Директор 

 ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

10. Да се отразява задължително в 

дневника на всеки клас  преподаваното 

учебно съдържание, съгласно 

съответните учебни програми. 

Постоянен 
Класни 

ръководители 
Главен учител 



11. Да се направи презентация по БДП. 10.2022 
Председател на 

комисията по БДП 

Комисия по БДП, 

директор 

12 Да се проведе родителска среща, в 

която да се разгледа поведението на 

учениците като участници в пътното 

движение. 

През годината 
Класни 

ръководители 

Комисия по БДП, 

директор 

13 Да се провеждат инструктажи по БДП с 

всички ученици. 
Постоянен 

Класните 

ръководители 

Комисия по БДП, 

директор 

14. Да се извършва текущ контрол на 

учебния процес по БДП. Постоянен 
Класни 

ръководители 
Директор 

15. Да се включват учители в курс по 

методика на преподаване на БДП. 
При 

необходимост 

Класни 

ръководители 
Директор 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

- Министерство на вътрешните работи / МВР /; 

- Местните органи на държавната власт; 

- РИОКОЗ; 

- КАТ. 


