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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата е избрана на 

заседание на педагогическия съвет е в състав: 

Председател: Петя Костадинова 

Членове:  

1. Мариана Сарачева 

        2. Петър Ганчев 

2. Комисията по БДП е приета на заседание на педагогическия съвет. 

3. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се 

осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 

4. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие 

в семинари и обучителни програми по Безопасност на движението по пътищата. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Извършва се от директора на ПГ „Иван Хаджиенов” – гр. Казанлък със 

съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, 

Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен кръст. 

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

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

година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

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

план се използва: специализирана литература, тематични предавания по 

телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, 

учебно – методически помагала и др. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ: 

 

Комисията по БДП да съдейства за реализиране на целите на обучение по БДП, а 

именно учениците да: 

- могат да правят точни анализи, оценки и да прогнозират развитието на 

пътно-транспортната ситуация, на поведението на участниците в нея и на своето 

собствено поведение. 

- могат да вземат правилни решения за действие в различни ситуации на 

пътя. 

- се движат безопасно извън и в населеното място. 

- проявяват отговорност и самоконтрол със собственото си поведение на 

пътя. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Учениците да се запознаят с основните изисквания на Правилника за 

приложение на Закона за движение по пътищата. 
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2. Учениците да придобият необходимите знания, умения, сръчности и 

навици за безопасно движение на пътищата. 

3. Повишаване информираността на учениците за рисковите фактори, 

свързани с БДП с цел повишаване използването на предпазните колани и каски, 

намаляване на шофирането в нетрезво състояние и превишаване на скоростта. 

4. Обучението на подрастващите по БДП трябва да ги подготви като 

дисциплинирани участници в движението и да спомогне за подготовката им като 

бъдещи водачи на МПС.   

 

V. ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО 

1. Учебния материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас. 

Срок: постоянен 

Отговорник: класни ръководители  

2. В изпълнение на Закона за движение по пътищата, Правилника  за неговото 

приложение и Заповед РД-09-619 от 31.10.2002 год. на МОН, която е в 

съответствия с & 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата, обучението на учениците от 8 до 12 клас се провежда по предвидения 

учебен материал. 

Учебния процес по Безопасност на движението по пътищата се изучава в час 

на класа. Учебното съдържание се планира тематично в началото на учебната 

година. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители  

3. Да се заложат в Списък Образец №1 часовете за изучаване на правилата по 

Безопасност на движението по пътищата.  

Срок: месец септември 

Отговорник: Директор 

4. Да се осъществява контрол върху учебния процес по Безопасност на 

движението по пътищата и провеждането на планираните мероприятия. 

Срок: текущ  

Отговорник: Директор 

5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронния 

дневника на класа. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители  

6. Да се осигурят необходимите учебни средства (учебни помагала и табла по 

Безопасност на движението по пътищата) за учениците и методични ръководства 

за учителите. 

Срок: месец септември  

Отговорник: Класни ръководители 

7. Да се интегрира обучението по Безопасност на движението по пътищата с 

другите учебни предмети.  
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Срок: през годината 

Отговорник: Класни ръководители 

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

запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

Срок: месец септември 

Отговорник: Класни ръководители 

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

учениците като участници в пътното движение.  

Срок: периодично през годината 

Отговорник: Класни ръководители 

10. Съвместно с общинските ръководства да се осигури обезопасяване района на 

училището. 

Срок: месец септември 

Отговорник: Ръководство 

11. Да се подкрепят творческите изяви на учениците – създаване разкази, 

стихотворения и рисунки по БДП. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители  

12. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават 

правилата за Безопасност на движението по пътищата. 

Срок: постоянен 

Отговорник: класни ръководители  

13. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по Безопасност на движението по пътищата. Съвместно обучение на 

деца и родители – прилагане на личния пример на родителите за обучението на 

детето по Безопасност на движението по пътищата. 

 Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители 

14. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 

походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност на движението по пътищата и 

същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители      

15. При настъпило ПТП (пътно транспортно произшествие) с ученици от 

гимназията класния ръководител е задължен своевременно да уведоми 

ръководството на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители 

16. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици да се 

информира Началника на регионалния инспекторат по образование гр. Стара 

Загора и Министъра на образованието и науката в срок от 24 часа. 

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор 
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17. При настъпило ПТП  с ученик от гимназията завършило с нараняване или 

смърт в тридневен срок да се организира и проведе педагогически съвет и 

общоучилищна родителска среща.  

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Класни ръководители 

18. Класните ръководители извършват срочна тестова проверка и оценка на всеки 

ученик за определяне качеството на обучението по БДП във всеки клас в края на 

първи и втори учебен срок.  

Срок: месец февруари, май, юни 

Отговорник: Класни ръководители 

19. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БДП. 

Срок: при необходимост 

Отговорник: Директор          

20. Да се включват ученици от всички класове в градските мероприятия 

организирани от община Казанлък 

Срок: при провеждане на мероприятия 

Отговорник: Класни ръководители, комисия по БДП 

21. Да се създаде, оборудва и онагледи специализиран кабинет по БДП в 

гимназията, в който да се провеждат часовете по БДП 

  Срок: постоянен 

  Отговорник: Комисии по БДП и Опазване и контрол на материалната база 

 

 

Планът е отворен и подлежи на промяна по време на учебната година. 

 

   

 


