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ПЛАН  

 

НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

в ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино, общ. Невестино, обл. Кюстендил  

2022-2023 учебна година 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
                                                   . 

 

   Обучението по БДП е неделима част от цялостното възпитание, обучение и 

социализиране на  ученика в системата на училищното образование. Основната му цел е да 

се придобият трайни знания и умения за безопасност на движение по пътищата, адекватно 

поведение при различни ситуации и формиране на определени практически умения у 

ученицитe.  

1. Запознаване на учениците с опасностите, които крие движението по пътищата. 

Провеждане на инициативи, свързани с културата на движение по пътищата - 

организиране на конкурси за картичка, рисунка и плакат. 

                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг.: учители ЦДО 

2. В часовете по БДП чрез викторини, беседи, видеоматериали, образователни игри и 

др. учениците да се запознаят с правилата за движение по пътищата.     

                                                                                         Срок: постоянен                                                                                                       

                                                                                         Отг.: класните ръководители  

3. Среща на учениците с представители на сектор „Пътна полиция“ с цел придобиване 

на практически умения, необходими им за безопасно поведение като участници в 

пътното движение. 

                                                                                         Срок: м. май  

                                                                                         Отг: Д. Давидков 

4. Засилване взаимовръзката между училището и други институции, отговорни за 

безопасността на движение, да се включват външни лектори (Полиция, БЧК, СБА и 

др.), да се насърчават контактите „ лице в лице“ и обмяна на опит. 

                                                                                         Срок: м. ноември 

                                                                                         Отг: М. Паунова 



5. Планиране и провеждане на Годишна седмица по безопасност за движението по 

пътищата с цел повишаване ангажираността и интереса на ученици, училищен 

персонал и родители към проблемите, свързани с безопасността на учениците на 

пътя.  

                                                                                        Срок: м. април 

                                                                                        Отг: образователни медиатори 

6. Засилване участието на родителите в обучението по БДП чрез организиране на 

ролеви дейности, практически занимания, изложби. 

                                                                                        Срок: м. май 

                                                                                        Отг: класните ръководители 

7. Поддържане на външните площадки, осигуряващи възможност за практическо 

прилагане на знанията.  

                                                                                        Срок: постоянен  

                                                                                        Отг: работник поддръжка, 

чистачки 

8. Провеждане на инструктаж за поведението на учениците като участници в 

движението по пътищата и за поведението им по време на пътуване, при усложнена 

метеорологична и пътна обстановка.  

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг: А.Харалампиева 

9. Осъществяване на контрол в рамките на правомощията на директора за готовността 

на училищния автобус. 

                                                                                        Срок: 14. септември 

                                                                                        Отг: Директор 

10. Провеждане на родителски срещи с акцент за мерките, свързани с пътния 

травматизъм с участието на ученици. 

                                                                                              Срок: началото на уч. година 

                                                                                              Отг: класните ръководители 

11. Повишаване ролята на училищната комисия по БДП за опазване живота и здравето 

на учениците: 

-  извършване оценка и анализ на транспортната инфраструктура в близост до 

училището; 

- обезопасяване на района на училището. 

 

                                                                                        Срок: в началото на уч. година 

                                                                                        Отг: комисията по БДП                                                                                           

12. Онлайн уроци по БДП по график, в часа на клас, чрез видео уроци и презентации.   

„е - БДП  минутка“, „Виртуална разходка с автомобил“, с участието на служители на 

МВР. 

                                                                                        Срок: всяка учебна година 

                                                                                        Отг: кл.ръководители 

13. Организиране на „Ученически патрул на пешеходната пътека пред училище“, с цел 

безопасно преминаване на учениците.   



                                                                                        Срок: май-юни /всяка уч. година/ 

                                                                                        Отг; класните ръководители 

14. Определяне на дежурни учители, които да придружават учениците, ползващи 

училищните автобуси. 

                                                                                         Срок : м. септември 

                                                                                         Отг.: Директорът 

15. Във връзка с екологичните проблеми, акцентиране върху алтернативни средства за 

придвижване. 

                                                                                         Срок : м. юни 

                                                                                         Отг: Д. Димитров 

16. Провеждане на квалификационни дейности за усъвършенстване формите и методите 

на работа на учителите във връзка със задължителните теми по БДП. Придобиване 

на квалификация „Методика на обучението по БДП“. 

                                                                                         Срок: при необходимост 

                                                                                         Отг: комисия по БДП, Директор  

 

Изготвил:………………….. 

               /А. Харалампиева/ 


