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ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ 

 

 

П Л А Н 

на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата 

през учебната 2021/2022 година в ПГИУ „Елиас Канети” – Русе 

 

І. Нормативна основа по Безопасност на движението по пътищата 

1. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021- 

2030 г.; 

2. План за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата; 

3. Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030) на Министерство 

на образованието и науката. 

4. Закон за движение по пътищата (ДВ, бр. 20/1999 г.; изм. и доп. ДВ,бр.74/21.09.2010г., изм. ДВ, 

бр.68/2013г. .,изм.и доп. ДВ. Бр .60 от 30 Юли 2019г.) 

 

ІІ. Роля на възпитанието по БДП 

 Възпитанието и обучението по БДП е насочено към създаване на определен начин на 

мислене и изграждане на поведение и култура на отделната личност, които осигуряват не само 

лична безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението. Опазването на 

живота и здравето на участниците в движението по пътищата изисква преди всичко действено 

практическо отношение, самоконтрол и отговорност към спазване на нормативните изисквания и 

стремеж за усъвършенстване на защитните реакции, което налага превес на практическите занятия 

като форма на обучение и възпитание. 

 

ІII. Очаквани резултати 

От учениците се очаква: 

 1.Да се изградят знания и умения, които осигуряват опазване на човешкото здраве: 

- умения за безопасно движение като пешеходец и велосипедист през деня, през нощта и 

при намалена видимост в и извън населено място; 

- формиране на безопасно поведение при движение по автомобилен път и при 

принудителен престой на автомагистрала; 

- безопасно преминаване като пешеходец и велосипедист през охраняеми и неохраняеми 

ж.п. прелези. 

2. Да се изградят форми на безопасно поведение. 
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IV. Дейности и мероприятия 

№ Дейности и мероприятия Срок Изпълнител Контрол 

1 2 3 4 5 

1. В началото на учебната година да се извършат дейности 

по обезопасяване района на училишето. 

м. 

септември 

2021 г. 

Училищна 

комисия БДП 

Зам.-

директор 

АСД 

2. Чрез различни дейности да се отбележи – 18.11. – ден за 

възпоменание на жертвите при ПТП 

м. ноември 

2021 г. 

УКБДП Зам.-

директор 

АСД 

3. Оформяне на кът на тема „Безопасността на пътя зависи и 

от теб” 

м. декември 

2021 г. 

Ученически 

съвет, УКБДП 

Зам.-

директор 

АСД 

4. Провеждане на часове по БДП по график Р. Белчев Зам.-

директор 

АСД 

5. Да се проведе лекция със служител от ПП, свързана с 

безопасността на пътя 

м. март  УКБДП Зам.-

директор 

АСД 

6. Работа с родители: 

- Обсъждане на родителска среща на темата за БДП; 

 

 

- организиране и провеждане в едноседмичен срок на  

общоучилищна родителска среща при настъпило ПТП с 

ученик от училището, завършило с нараняване или смърт 

 

септември/ 

октомври/ 

март 2021 

 

през 

годината 

 

Кл. 

ръководители, 

ЗД 

 

Училищната 

комисия 

 

Зам.-

директор 

АСД 

8. Да се информират министъра на образованието и науката 

и РУО при ПТП с ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт 

през 

годината 

Училищната 

комисия 

Зам.-

директор 

АСД 

9. Да се организират и проведат в едноседмичен срок 

заседание на Педагогическия съвет при настъпило ПТП с 

ученик от училището, завършило с нараняване или смърт 

през 

годината 

Училищната 

комисия 

Зам.-

директор 

АСД 

10. Да се осъществява текущ вътрешноучилищен контрол на 

по БДП и преглед на материалното и дидактическо 

осигуряване на обучението 

през 

годината 

ЗДУД Зам.-

директор 

АСД 

 Ефективното информационно осигуряване на учебно-    
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11. 

възпитателния процес по БДП да стане чрез: 

- обогатяване на училищната библиотека с актуални 

материали - брошури, презентации, видеоклипове; 

- организиране и създаването на зона „Безопасността 

на пътя зависи и от теб” 

 

през 

годината 

 

Ученически 

съвет, 

Училищната 

комисия 

 

Зам.-

директор 

АСД 

13. В края на учебната година да се подготви и изпрати в 

РУО информация за резултатите от възпитанието и 

обучението по БДП в ПГИУ “Елиас Канети”, през 

учебната 2021/2022 година 

 

 юли 2022 

Училищната 

комисия 

Зам.-

директор 

АСД  

 

 Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет на 14.09.2021 г.  


