
 

П Л А Н 

 

НА КОМИСИЯТА ПО  БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

през учебната 2021/2022 година 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията е избрана на заседание на ПС и е в състав: 

          Председател –  Камен Колев Колев 

          Членове -                    Милена Цветкова 

                                               Милена Иванова 

2. Функциите на комисията са организационни,обучаващи и контролни 

ІІ.ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

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

безопасност,придобиване на основни знания и умения за разпознаване на опасните ситуации и 

фактори в околната среда 

ІІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Организира,контролира и отговаря за прилагане и спазване ПБУВОТ 

2. Следи за правилната организация на обучението по БДП 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

1.Темите, заложени в годишните разпределения на часовете с по БДП 5-8 клас, да бъдат 

емоционално поднесени, онагледени и разнообразени според интереса на децата и с тяхното 

активно участие. 

                Срок:  постоянен                              отг.: Милена Цветкова 

2.Часовете по БДП се включват в норматива на учителите,които ги провеждат и се вземат в часа 

на класния ръководител. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на  движението по 

пътищата се залагат задължително на отделен ред в Списък-Образец №1. 

                Срок: постоянен                               отг. : директор 



3. Обучението на учениците да се провежда по глобални теми: 

              - за VIII клас -“Безопасно движение в извънградски условия”- 6 ч. 

              - за VII  клас -“Движение при особено трудни условия”- 6 ч. 

              - за VI   клас -“Етични взаимоотношения между участниците в движението”- 6 ч. 

              - за V    клас -„ Моят велосипед”- 6 ч. 

 

4. Разработват се планове на преподавателите по БДП, като се съобразяват със Заповед № РД 

09-619 / 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката. 

                      Срок: м. ІХ  2021 г            отг.: директор 

5. Осигуряване на  необходимите учебни средства /учебници,уч.тетрадки по БДП и др./за 

учениците и методически ръководства и насоки за учителите. 

                 Срок: м.  Х 2021 г                          отг.: директор и кл.р-ли 

6. Преглед и подготовка на материално-техническата база (кабинети,детски  площад-ки и др.) 

за обучение по БДП 

                 Срок: м.  Х 2021 г                         отг.: комисията  

7. Съвместно с общинските ръководства се следи и осигурява обезопасяване района на 

училището. 

                 Срок: постоянен                     отг.: директор и община 

8. В началото на учебната година се представя в РУО, гр. Стара Загора, информация за 

готовността на училището за изучаване на правилата за БДП. 

               Срок: м. ІХ  2021 г                           отг.: директор 

9. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа запознават 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

               Срок:17.09.2021 г.  отг.: кл. ръководители 

10. Ангажиране на  училищното настоятелство и  родителите в обсъждане на проблеми, 

конкретни мерки и провеждане на мероприятия по БДП 

                Срок: постоянен                    отг.: директор и педагогически съвет 

11. Преди всяко организирано напускане на учебната сграда да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за БДП. Същите се инструктират срещу подпис. Попълва 

се маршрутен лист от ръководителя на групата. 

               Срок: постоянен                                        отг.: директор 

12. С учениците от  V, VІ, VІІ, VІІІ клас преподавателите на 5- 8 клас да провеждат ежедневно 

в края на последния час  ”петминутка” - краткотрайно занимание, напомняне за БДП и 

задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане в къщи.  

               Срок: постоянен                                          отг.: преподавателите 



13. Провеждане на  “Ден на БДП” – с викторини,състезания и др. 

                  Срок: м. май   2022 г.                       отг.: комисията и преподавателите по БДП 

14. Интегриране на  обучението по БДП с другите учебни предмети. 

                   Срок: постоянен                                 отг.: Милена Цветкова 

15. Осъществяване на  текущ контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на  

планираните мероприятия. 

                 Срок: постоянен                                    отг.: директор и комисия 

16. Обогатяване на материалната база с табла и други нагледни материали използвани в 

обучението 

                  Срок: постоянен                      отг.: директор и комисия по БДП  

17. В края на учебната година да се подготви и изпрати в РУО информация за работата в 

училището по БДП през 2021/2022 г. 

              Срок: 30.06.2022 г.                                      отг.: комисията 

18. Провеждане на състезание”Безопасно управление на велосипед” с учениците от 5 клас. 

                 Срок: май 2022 г.      отг.: Милена Иванова 

19. Разработване на  план за организиране на обучение по БДП през следващата  

учебна година по отношение на организацията на учебния процес (учители, които ще 

преподават, квалификация, материално-техническа база, снабдяване с учебна  

и методическа литература и др.) 

              Срок: 26.06.2022 г.                                      отг.: комисията  

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2021/2022 г. 

2. Да се изисква от община Казанлък периодично да се обновява пешеходната пътека на входа 

на училището - от северната и от южната страна.  

3. Изготвяне график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на конкретни 

отговорници за тяхната организация и контрол. 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

4. Приемане на информацията за дейността на комисията през първия учебен срок 

5. Отчет за водене на книгите за начален, периодичен и извънреден инструктаж и работните 

тетрадки за ежедневен инструктаж по предмети 

МЕСЕЦ МАРТ 

6. Приемане на програмата за обновяване на МБ по класни стаи и кабинети 

 



МЕСЕЦ ЮНИ 

7. Приемане отчет за дейността на комисията през учебната 2021/2022 година 

8. Обсъждане на предложения за подобряване работата на УК през следващата учебна година 

9. Отчитане резултатите от провеждане на часовете по  БДП в ЧК  

 

 

                                       Председател:              ............................. 

                                                                                 / К. Колев / 

 

Настоящият план е утвърден със заповед № РД 11- 1024/08.09.2021 г.     


