
 

 

Утвърждавам:       /П/ 
Даниела Павлова 
/Директор / 

 

 

ПЛАН 

за работа на училищната комисия по 

безопасност на движение по пътищата (БДП) 

през учебната 2022/2023 година 

 

I. Организация 

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

държавните образователни изисквания. 

 2. Организацията се извършва от Директора на ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали 

със съдействието на членовете на комисията. 

 3. Занятията се осъществяват от квалифицирани учители, определени със заповед 

от Директора. 

 4. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за V – Х клас 

и модули – за XI и XII клас. 

 5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия 

план се използва: специализирана литература, материали от централния и местния печат, 

учебно - методически помагала и др. 

 

II. Цели 

 1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогически персонал в ЕГ ”Христо Ботев”- гр. Кърджали. 

 2. Формиране у учениците на: 

- съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на 

движението по пътищата; 

- основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации; 

- трайни навици за безопасно движението по пътя и оказване на помощ в 

случай на нужда. 

 



 

 

 

III. Задачи 

 1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение 

на пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

 2. Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движението. 

 3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумението 

правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации. 

 4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия 

в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/. 

 5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки 

за подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение 

по БДП. 

 6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището 

и отправяне на предложения до кметството за подобряване организацията на движението 

в района на училището и обезопасяването му. 

 7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии 

за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на 

иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното 

съдържание. 

 8. С учениците от VIIIХII клас преподавателите да провеждат ежемесечно   "5-

минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 

безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

 

IV. Дейности и мероприятия 

м. Септември 

 1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и ако е 

нужно да изготви предложение за обезопасяване на района на училището. 

Срок: IX..2022 г. 

  

 2. Училищната комисия да обсъди програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП. 

Срок: IX.2022 г. 

  

 3. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

Срок: IX.2022 г. 

  

 4.  Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците и методически 

ръководства и насоки за учителите. 

 Срок: IX.2022 г. 

 



 

 

 

м. Октомври   

   

 5.Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок: X.2022 г. 

  

м. Ноември 

 6. Класните ръководители да проведат беседа - разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

Срок: XI.2022 г. 

  

 8. Отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия. 

 Срок: XI.2022 г. 

  

 9. В материалите на училищния вестник да намерят място теми, посветени на 

БДП и отбелязания Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните 

произшествия. 

 Срок: XI.2022 г. 

 

             10.Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок: XI.2022 г. 

  

  

м. Декември 

 

 11. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и 

рисковете на студеното време. 

 Срок: XII.2022 г. 

  

 12. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок: XII.2022 г. 

   

  

  

 м. Януари 

 

13. Запознаване с възможни причини и рисково поведение, поради които учениците 

стават обект на нещастни случаи при движението по пътищата. 

 Срок: I.2023 г. 

  

  

  

 



 м. Февруари 

14. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок:  II.2023 г. 

  

15. Доклад от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по 

БДП през Първия учебен срок по отношение на: 

 - Урокът. 

 - Петминутката. 

 -  Работа с рискови ученици. 

 Срок: II.2023 г. 

  

  

м. Март 

 

17. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и 

безопасни игри на улицата. 

 Срок: III.2023 г. 

 

 м. Април 

 

18. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

наблюдения и др.) да се провеждат беседи с учениците за припомняне правилата за 

безопасност на движението и да се проведе инструктаж срещу подпис. Проверяване на 

съпътстващата документация. 

Срок: преди всяко 

организирано мероприятие 

  

19. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок: IV.2023 г. 

  

м. Май 

 

20. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-

добра видимост на детето като участник в движението, употребата на предпазни колани 

от децата-пътници; предпазни каски и други защитни средства за децата-велосипедисти, 

мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 

 Срок: V.2023 г. 

  

  

м. Юни 

 

21.Участие в национално състезание по БДП 

                                                                                                                      Срок: по график 

  

21. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок:  VI. 2023 г. 



  

  

 22. Доклад от УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от обучението по БДП 

през учебната година. 

 Срок: годишен съвет 

 

  

V. Действия при ПТП с ученици. 

 

Действията при ПТП с ученици и/или учители: 

 

  

1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и/или учители 

от ЕГ “Христо Ботев“, при които има пострадали, директорът задължително информира 

Началника на РУО-Кърджали, както следва: 

- по телефона – до 1 час след узнаване за възникналото ПТП; 

- с писмен доклад, съдържащ информация за пострадалите и за предприетите действия 

за уведомяване на родителите и институциите, имащи отношение към случилото се – 

след изясняване на обстоятелствата, в срок до 24 часа след узнаване за възникналото 

ПТП. 

 

2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се провежда 

извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по БДП в 

училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и 

общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве при 

работа с учениците. 

 

VI. Състав на училищната комисия по БДП. 

Училищната комисия по БДП е в състав: 

Председател :  Иван Димов, зам. директор АД 

Членове: 

1. Ширин  Хаджиева – ст. учител 

2. Марина Димова  - ст. учител 

 

Планът за работа на Училищната комисия по БДП през учебната 2022/2023 година 

е приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № 19/14.09.2022 г. и Утвърден със 

Заповед № 162-1571/14.09.2022 г. 


