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ПЛАН 
 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът е приет на заседание на ПС съгласно Протокол № 13 от 10.09.2018г. 

и утърден със Заповед №  984/14.09.2018г. 

 

  



 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Планът за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата за 

учебната 2018/2019 година е разработен на основание Закона за движение по пътищата, 

Правилник за прилагане закона за движението по пътищата, Решение на Министерския съвет 

№542/07.06.2005г., Концепция за възпитанието и обучението по безопасност  на движението по 

пътищата в детската градина и българското училище, утвърдена от министъра на образованието 

и науката през 2003г., Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на 

Република България а подобряване на БДП за периода 2011-2020г., Система за организация 

на дейностите, свързани с възпитанието и бучението по безопасност на движението по 

пътищата в системата на предучилищното  и училищното образование, утвърдена със заповед 

№ РД09-1289/31.08.2016г. от министъра на образованието и науката. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на 

длъжностни лица от местните институции. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора. 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през втори срок 

на учебната година. 

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични материали от телевизионни и радио -

предавания, учебно-методически помагала, подходящи интернет сайтове и други. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

1. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

2. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците  чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

3. Формиране в учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации. 

 

 

 



IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

1. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените от МОН програми и 

глобални теми за всеки клас. 

срок: постоянен  

отг.: кл.ръководители 

 

2. Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в дневниците на 

съответните паралелки. 

срок: постоянен  

отг.: кл.ръководители 

 

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

учениците със особеностите на пътно - транспортната обстановка в района на училището. 

 

срок : м . септември 

отг . : кл . р - ли 

 

4. Да се осигурят необходимите учебни средства по БДП на всички ученици. 

срок : м . февруари 

отг . : кл . р - ли 

 

5. С учениците от всички паралелки VIII – XII клас да провеждат ежедневно „5 – 

минутка“ - занимание в последния за деня час, напомнящо на учениците изискванията за 

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

срок: постоянен 

отг.: всички учители 

 

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

като участници в пътното движение . 

срок: м. октомври 

отг.: кл. р-ли 

 

7. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети . 

срок: постоянен 

отг.: всички учители 

 

8. Да се забрани и ограничи влизането на МПС в двора на училището.  

срок: м. септември   

отг.: директор 



 

9. Да се осигурят квалифицирани лектори от КАТ за някои от темите по БД.  

срок: м. февруари 

отг.: директор 

 

10. Да се изготви писмен доклад за резултатите от обучението на учениците по БДП.  

срок: м. май 2019г.  

отг.: кл. ръководители 

  

11. Да се извършва периодично текущ контрол на учебния процес по БДП и резултатите 

от него да се обсъдят на заседание на ПС два пъти през учебната година.  

срок: м. ІІI и м. V. 2019г.  

отг.: зам.-директори 

 

12. Да се информират задължително министъра на образованието и науката и РУО при 

ПТП с ученик в срок от 24 часа при смъртен случай и в срок от 3 дни - при нараняване. 

срок: при необходимост 

отг.: директор 

 

13. Да се организират и проведат в  едноседмичен  срок  заседания  на  педагогическия 

съвет и общоучилищна родителска среща при настъпване на ПТП с ученик от училището. 

срок: при необходимост  

отг.: директор, пед.съв. 

 

14. При подготовка на екскурзии, походи и др. подобни да се спазват строго 

изискванията на съответните наредби и задължително да се направи инструктаж за поведението 

на учениците, съобразно с начина на пътуване и посещаваните места.  

срок: три дни преди екскурзия  

 

15. Да се изработи план за организиране възпитанието и обучението по БДП през 

следващата учебна година /организация на учебния процес, учители, които ще преподават, 

квалификация на учителите, МТБ, снабдяване с учебна и помощна литература и др.  

срок: 15.06.2019г.  

отг.: пр-л на УК по БДП 

 

 


