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Утвърждавам:.. /П/     

Нели Петрова, директор на Първа АЕГ 

 

План 

за работа на Комисията по безопасност на движението по пътищата  

за учебната 2020/2021 година   

1. Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата (БДП) е избрана 

на заседание на Педагогически съвет и е в следния състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Павел Павлов 

  

ЧЛЕНОВЕ: Ангел Миланов 

 Наталия Кирякова 

 Валентин Георгиев 

 Диана Нейчева 

 

2. Планът на комисия по безопасност на движението по пътищата е приет от 

Педагогически съвет с Протокол №1 от 14.09.2020 г.  

3. Обучението по безопасност на движението по пътищата и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания и Националната стратегия 

за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.  

4. Комисия по безопасност на движението по пътищата информира и осигурява 

условия на учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП.  

5. Обученията по БДП ще се извършват в Час на клас, както следва:  



Клас Брой часове Учебен срок 

8 2 часа Първи и втори учебен 

срок 

9 2 часа Първи и втори учебен 

срок 

10 2 часа Първи и втори учебен 

срок 

11 1 час Първи учебен срок 

12 1 час Първи учебен срок 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ:  

1. Извършва се от директора на Първа английска езикова гимназия със съдействието 

и с участието на длъжностните лице от местните органи на МВР, противопожарна 

охрана, Бърза медицинска помощ и др.  

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

на Първа английска езикова гимназия.  

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа през учебната 

година, съобразени с конкретните специфични условия на обучението.  

4. При подготовка на учебните занятия по безопасност на движението по пътищата 

и за реализирането на настоящия план се използват: специфична литература, 

инструктивни материали от централния и местния печат, учебно-методични 

помагала и др. 

 

II. ЦЕЛИ:  

1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им 

с пътната система като участници в движението по пътищата.  

2. Намаляване на агресията на пътя и повишаване на толерантността между 

участниците в движението. 

3. Познаване и разбиране на нормативната уредба, произтичаща от Закона за 

движението по пътищата. 

 

III. ЗАДАЧИ:  

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

успешната адаптация към условията за движение по пътищата. 



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

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от 

взаимодействия с опасен характер, предизвикани от  движението по пътищата. 

3. Повишаване на нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение 

при екстремни обстоятелства и ситуации на пътя.  

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижвани на учениците от 

училище до дома им и обратно.  

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

Септември 2020 г.  

1. Запознаване на педагогическите специалисти с дейността на Комисията по 

безопасност на движението по пътищата и Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 

г.  

2. Комисията по БДП и класните ръководители да обсъдят учебните 

програми и възможността за ефективно провеждане на заниманията по 

безопасност на движението по пътищата  

3. Разпределяне на учебните часове през годината и възлагане на обученията 

по БДП на класните ръководители.  

 

Отговорници: Директор 

          Комисията по безопасност на движението по пътищата 

Срок: 30.09.2020 г.  

 

Октомври 2020 г.  

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка 

с обучението по БДП. 

2. Закупуване на необходими учебни материали за обезпечаване ефективното 

провеждане на заниманията по безопасност на движението по пътищата  



 

Отговорници: Комисията по безопасност на движението по пътищата 

           Класни ръководители 

Срок: 31.10.2020 г.  

 

Ноември 2020 г.  

1. Класните ръководители да проведат дискусия за поведението на учениците 

като участници в движението по пътищата.  

2. Отбелязване на 19 ноември – Ден на възпоменание на жертвите на ПТП. 

Отговорници: Класни ръководители 

Срок: 30.11.2020 г.  

 

Декември 2020 г.  

1. Провеждане на разяснителна кампания за взаимовръзката между скоростта 

и дължината на спирачния път на превозното средство, силата на удара и 

риска от настъпване на летален край.  

2. Разясняване на ползата от носене на светли дрехи в тъмната част на 

денонощието, на светлоотразителни елементи, за по-добра видимост.  

Отговорници: Класните ръководители 

Срок: 23.12.2020 г.  

 

Януари 2021 г.  

1. Разясняване на ползата от употребата на предпазни колани, предпазни 

каски и други защитни средства за децата и учениците. 

Отговорници: Класните ръководители 

Срок: 31.01.2021 г.  

 

Февруари 2021 г.  



1. Повишаване на информираността на учениците за опасностите, които крие 

придвижването от училище до дома им и обратно.  

2. Информиране на родителите по конкретни проблеми, свързани с БДП чрез 

тематична родителска среща.  

Отговорници: Класни ръководители  

Срок: 28.02.2021 г.  

 

Март 20201 г.  

1. Разработване и разпространение на тематични материали, предназначени 

за родители и водачи на МПС, относно реакцията и поведението на 

учениците-пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и др.  

2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка 

с обучението по БДП. 

 

Отговорници: Комисията по безопасност на движението по пътищата 

           Класни ръководители 

Срок: 31.03.2021 г.  

 

Април 2021 г.  

1. Организиране и провеждане на „Ден на безопасност на движението по 

пътищата“ – викторина, състезание и др.  

2. Изнесено обучение на полигон с участието на представители на КАТ.  

Отговорници: Класни ръководители 

Срок: 30.04.2021 г.  

 

Май 2021 г.  

1. Провеждане на семинар с длъжностно лице от КАТ на тема „Безопасност 

на движението по пътищата – индивидуален и национален проблем“ 



2. Разработване и представяне на презентации, при които лектори са по-

големи ученици по отношение на безопасността и  поведението на пътя. 

Използване на принципа „големи учат малки“.  

Отговорници: Класни ръководители 

Срок: 31.05.2021 г.  

 

Юни 2021 г.  

4. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по 

пътищата; 

5. В края на учебната година комисията по безопасност на движението по 

пътищата да събере информация и да изпрати в РУО – София-град за 

работата по безопасност на движението по пътищата съгласно 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021 – 2030 г.  

6. Комисията по безопасност на движението по пътищата да изготви 

цялостен доклад и да го представи на заключителния педагогически съвет. 

 

Отговорници: Комисията по безопасност на движението по пътищата 

Срок: 30.06.2021 г.  

Настоящия план е актуализиран според изискванията на Плана за действие- 

2021 г. за БДП на МОН. 

 


