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УЧИЛИЩЕН ПЛАН  

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  

И РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата е назначена със 

заповед на Директора: №.011 от 15.09.2022г. 

Комисията е в състав: 

1.Васил Лозанов 

2.Иванка Николова 

3. Нина Пешева 

4. Петя Станчева 

5. Светослав Петров  

2.  Планът е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол 

№/12 от 14.09.2022г. 

3.  Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие 

с държавните образователни стандарти. 

4.  Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите 

за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от Директора на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес” със 

съдействието и участието на МВР, Спешна помощ, Настоятелство, 

Община и др. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през 

учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за 

обучение, т.е. определяне график на часовете за дадения клас. 

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

настоящия план се използва: специализирана литература, тематични 

предавания по телевизията и радиото, материали от централния и 

местен печат, учебно-методически помагала и др. 

 

III. 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. 

3.  Изграждане на правилни  поведенчески модели. 

4.  Повишаване на ефективността на резултатите по БДП. 

5.  Осъзнаване от децата на социалната значимост на безопасното 

поведение на пътя. 

 

 

IV.  ЗАДАЧИ 

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

необходими за успешната адаптация към условията на движението 

по пътя. 

2. Разширяване на обема от знания на учениците чрез  запознаване с 

основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и 

защита на човека от въздействията  с опасен характер, предизвикани 

от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на общата 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 особености и 

опасности 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 

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи оглед 

и да изготви предложение за обезопасяване на района на училището. 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на Комисията 

по БДП,нейната роля и място в обучението на учениците. 

Представяне на най-новите изисквания, свързани с обучението по 

БДП. Обсъждане на програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП. 

3. В началото на учебната година Комисията по БДП да запознае 

класните ръководители с пътно-транспортната обстановка в района 

на училището, а те от своя страна в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на 

училището. 

4. В началото на учебната година на първата родителска среща 

класните ръководители да поставят темата „Моят безопасен път от 

дома до училище и обратно”. 

5. В първия час на класа класните ръководители обсъждат безопасен 

маршрут до училище и обратно. 

6. Да се ангажират родители и външни организации при провеждане на 

мероприятия по  БДП. 

7. Преподаденият учебен материал  по БДП да се отразява в 

електронния дневник. 

8. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, 

свързани с безопасността на децата им чрез съобщения в 

електронния дневник, а на учениците – в часовете по БДП. 

 

 

 

 

 



VI.СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИЦИ 

Отговорници:  Директор, Заместник директор, Председател на 

комисия по БДП, класните ръководители 

Срок:   Целогодишно 

Контрол:  Директор, Заместник директор, Председател на комисия 

по БДП 

 

                                                                           ИЗГОТВИЛИ: 

 

Председател:                Васил Лозанов .. 

Членове:            Иванка Николова 

                            Нина Пешева 

                            Петя Станчева 

                            Светослав Петров  


