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УТВЪРДИЛ: 

Заповед №РД 767-767/14.09.2021г. 

ДИРЕКТОР 

ИНЖ.ВЕНЕТА НАКОВСКА 

 

 

ПЛАН 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

образователни стандарти.  

2. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в  

семинари и обучителни програми по БДП 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на ПГССХВТ “Ангел 

Кънчев” с Протокол № ……………/……………….. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  
 
1. Извършва се от директора на ПГССХВТ “Ангел Кънчев”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. 
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III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 15/14.09.2021г. 

     Председател: инж.агр. Лидия Петрова –Зам.- директор УД 
Членове:  
1.Цоньо Андреев Димов - старши учител по практическо обучение. 
2. инж. Мирослава Дакова Христова- учител, теоретично обучение 

 

IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

 УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници. 

2. Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си. 

поведение като пешеходци и пътници. 

3. Да формират начални умения за разбиране на пътнотранспортни ситуации и да 

могат да преценяват рисковите фактори. 

4. Да се формират и усъвършенстват практически умения да умеят да разчитат схеми и 

планове с маршрути. 

5. Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училище обратно, 

да преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и неозначени места. 

6. Да осъзнаят значението на толерантността, етичността и дисциплинираността между 

участниците в движението по пътищата 

IV..ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

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

успешната адаптация при движението по пътищата; 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората; 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при 

екстремни ситуации; 

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 на движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 

умения за оказване на първа помощ. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да 
запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището и да 
проведат беседа - разговор за поведението на учениците като участници в пътното 
движение; 

Срок: 30.10.2021 г. 
Отг: Класни ръководители 
 



 
 
 
 
 
2. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището; 
Срок: 30.10.2021 г. 
Отг: Председател на комисия 
 
3. Паркирането на моторните превозни средства на педагогическия и 

непедагогически персонал, обезпечаващ нормалното протичане на учебно-възпитателния и 
производствен процес в периодите на провеждане на учебен процес да се извършва извън 
училищния двор; 

Срок: постоянен 
Отг: Председател на комисия 
 
4. Чрез заповед на Директора да се определи пропускателния режим на МПС в 

двора на училището и упражни строг контрол по нейното спазване; 
Срок: 30.10.2021 г. 
Отг: Председател на комисия 
 
5. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 

балове, наблюдения и др./ да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата 
за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се 
попълва цялата документация, изисквана от MOН; 

Срок: постоянен 
Отг: Председател на комисия 

 
6. При възникване на пътно-транспортно произшествие с деца и ученици и 

настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката и 
РУО - Разград в срок от 24 часа; 

Срок: постоянен 
Отг: Председател на комисия 
 
7. Да се информира Министъра на образованието и науката и РУО – Разград в срок 

от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания; 
Срок: постоянен 
Отг: Председател на комисия 
 
 8.    При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и 
общоучилищна родителска среща; 

Срок: постоянен 
Отг: Директор             
 

9. Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици; 

Срок: постоянен  

Отг: Класни ръководители 

 

10.      Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.  

Срок 15.09.2021 г. 

Отг. ЗДУД  

 
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
1 Министерство на здравеопазването /МЗ/;  
2.Министерство на вътрешните работи /МВР/ ; 
3.Местни органи на държавната власт ; 
4.Регионална здравна инспекция /РЗИ/;  
5.Български червен кръст /БЧК/;  
6.Съюза на българските автомобилисти /СБА/;  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7.КАТ; 
8.РУО –Разград; 
9.МОН и др. 
 
Документът е изготвен от комисия назначена със Заповед № РД 701-701/23.08.2021г.: 
 
 
1. инж. Мирослава Христова   ………….. 
2. Цоньо Димов     …………... 
3. Инж.агр. Лидия Петрова   …………... 


