
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ – ЛОВЕЧ 

 

     ОДОБРЯВАМ: …………………… 

ДИРЕКТОР: (П. ДРАГАНСКА) 

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА 
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  

ПО ПЪТИЩАТА  

 

за учебната 2022/2023 година 
 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата 

за учебната 2022/2023  година е разработен в съответствие със  Секторна стратегия по 

безопасност на движението по пътищата (БДП) на МОН в периода 2021-2030 година 

утвърдена със заповед № РД 09-528/02.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката 

и Програми за обучение по БДП за учениците в VIII – X клас и модули за XI и XII клас, 

одобрени от МОН.  

 

II. ЦЕЛИ 

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

непедагогическия персонал в училище и извън него; 

2. Възпитание и обучение на учениците от гимназията на безопасност на движението 

по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им поведение за 

самосъхранение, отговорност и дисциплина; 

3. Обучение на учителите, преподаващи безопасност на   движението по пътищата; 

 

ІІI. ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение 

при ПТП, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

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

опасности на пътя и начините за тяхното предотвратяване. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определя собственото поведение в 

екстремни ситуации. 

4. Осигуряване на 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. 

6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 

часовете по БДП (учебни помагала, мултимедийни презентации, макети на пътни знаци, 

сигнални жилетки и др). 

7. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за 

подобряване на материалната и учебна база за възпитание и обучение по БДП (създаване 

библиотечен фонд, аудио, видео, магнитен и др. носител). 

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

отправяне на предложения до кметството (комисиите по организация и безопасност на 



движението) за подобряване организацията на движението в района на училището и 

обезопасяването му. 

9. 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. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение  

рамковите изисквания при организиране на часа на класа (приложение № 5 към чл. 11, ал. 

3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование). 

Срок: постоянен                                     

 Отговорник: Директор 

 

2. Запознаване с План-програма за действие за БДП през учебната 2022/2023 година 

Срок: мес. септември                                     

Отговорник: Класни ръководители, ЗДУД 

 

3. Оказване на методическа помощ при разработване на годишните планове на темите 

в Час на класа и разпределение на темите по БДП. 

Срок: мес. септември                                   

 Отговорник: Класни ръководители, ЗДУД 

 

4. 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: мес. септември                                   

 Отговорник: УКБДП, ЗДУД 

 

5. Училищната комисия да обсъди програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП.  

Срок: мес. септември                                   

 Отговорник: ЗДУД 

 

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

ръководства и насоки за учителите. 

Срок: мес. септември                                   

 Отговорник: Директор, класни ръководители 

 

7. Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

Определяне и спазване ежедневен маршрут за междуселищен превоз на учениците. 

Срок: мес. септември                                   

 Отговорник: Класни ръководители 

 

8. Планиране на квалификационната дейност на учителите по БДП. 

Срок: мес. ноември                                     

 Отговорник: Директор 

 

9. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: октомври                                     

 Отговорник: УКБДП 



10.  Провеждане на беседа-разговор за поведението на учениците като участници в 

пътното движение. 

Срок: мес. ноември                                     

 Отговорник: УКБДП, класни ръководители 

 

11.  Отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия. 

Срок: мес. ноември                                     

 Отговорник: Класни ръководители 

 

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

рисковете на студеното време. 

Срок: мес. декември                                     

 Отговорник: Класни ръководители 

 

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

стават обект на нещастни случаи при движението по пътищата. 

Срок: мес. януари                                     

 Отговорник: УКБДП 

 

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

БДП през първия учебен срок 

Срок: мес. февруари                                     

 Отговорник: УКБДП 

 

15.  Припомняне на учениците правилата за безопасно движение по пътищата при 

придвижване. Предотвратяване на ПТП.  

Срок: мес. март                                     

 Отговорник: УКБДП, класни ръководители 

 

16.  Осигуряване на безопасен обществен превоз при провеждане на еднократни 

пътувания. Провеждане на беседи с учениците за припомняне правилата за безопасност на 

движението и инструктаж. Проверка на съпътстващата документация. 

Срок: преди всяко организирано мероприятие                                   

 Отговорник: ЗДУД 

 

17. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

Срок: мес. април                                     

 Отговорник: УКБДП 

 

18.  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: мес. май                                     

 Отговорник: УКБДП 

 

19.  Годишен отчетен доклад на УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от 

обучението по БДП през учебната година. 

Срок:  мес. юни 

                                        Отговорник: УКБДП 



 

 

 

V. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПТП С УЧЕНИЦИ И/ИЛИ УЧИТЕЛИ: 

 

Действията при ПТП с ученици и/или учители:  

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

учители от гимназията, при които има пострадали, директорът задължително информира 

Началника на РУО - Ловеч, 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: Димитрина Кирчева Иванова 

Членове:  

1. Петя Велиславова Димитрова 

2. Гавраил Цонев Цонев 

 

 

 

 

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

обсъден на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1/25.10.2022 г. 

 

 

 

 

Изготвили: 

 

1. Д. Иванова: ………………… 

 

2. П. Димитрова: ……………… 

 

3. Г. Цонев: …….……………… 

 


