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ПЛАН 

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  С ПРОТОКОЛ  №16/10.09.2020 год.  

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Изграждането на безопасно поведение трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в 

които обучаваните се учат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически 

умения, необходими в съвременната пътна обстановка. Те трябва да се формират главно 

чрез подражаване, упражнения, тренировки и личен опит. 

Трябва да се постигне развитие на знанията и уменията на учениците, формирани 

при възпитанието и обучението им до този момент и същевременно да се осигурят 

условия за обобщаване на представите за връзките между техника - социална 

действителност - транспортна култура. 

Възпитателната дейност представлява своеобразни стъпала за преминаване от 

процеса на възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения към 

развиване и усъвършенстване на защитните механизми на учениците като участници в 

съвременното пътно движение. 

 1. Състав на Комисията по безопасност на движението по пътищата в ПГРТО – Плевен: 

Председател :    Невена Николова Арабаджиева – Директор на ПГРТО – Плевен 

 Удостоверение – Планиране, организация и контрол на обучението по БДП –  

№ БДП-К 699/ 80/07.10.2013 

Членове: 1. Цветана Маринова – зам.-директор по учебната дейност 

 Удостоверение: Методика на обучението по безопасност на движението по 

пътищата в VІІІ – ХІІ клас - № БДП -К 1168/95 28.01.2019 г. 

 2. Анатоли Асенов Андреев - учител 

 Удостоверение: Специфични умения за работа в комисия по БДП- № БДП -К 

958/02/ 28.11.2016 г. 

  

2. Настоящият план за дейността на Комисията по безопастност на движението по 

пътищата в ПГРТО – Плевен е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№16/10.09.2020 г. 

 

ІІ. ЦЕЛИ  

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се продължи формирането и усъвършенстването на сензомоторни 

умения за защита, интелектуални и практически. 

 1. Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой, шумове от 

пътни превозни средства и да развият двигателни умения. 

2. Да умеят да анализират собственото си поведение като пешеходци, пътници или 

велосипедисти, да прогнозират развитието на пътнотранспортна ситуация, да проявяват 

отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя, да се възпита 



екологична култура, да усъвършенстват личностните си качества – етичност, 

дисциплинираност. 

 

ІІІ.ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за оглед относно обезопасяването на района. 

2. Повишаване на знания и уменията сред учениците за движение по пътищата с цел 

предотвратяване на пътно-транспортни произшествия. 

3. Възпитаване на отговорност и толерантно поведение у учениците на пътя. 

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Знания и умения, които осигуряват опазване на човешкото здраве 

2. Форми на безопасно поведение 

3. Компетентност, ценностна ориентация и мотивация за усъвършенстване на знания 

и умения за безопасно поведение 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

            МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Приемане план на училищната комисия по БДП от Педагогическия съвет. 

                                                                                                    Срок: 10.09.2020 г. 

                                                                                                    Отг: комисията по БДП 

2. В началото на учебната година да се направи оглед и да се изготви предложение 

      за обезопасяване  района на училището. 

                                                                                                    Срок: 10.09.2020 г. 

                                                                                                    Отг: А. Андреев.  

                                                                                            

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Всеки учител да бъде запознат с промените в Правилника за приложение на закона за 

движение по улиците и пътищата.                                                                                                   

  Отг: учителите  

 

  МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Отбелязване – 19 ноември – Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП                                                                                    

                                                                                                    Отг: А. Андреев. 

                                                                                                             и класните  ръководители 

 

2. Работа на УКБДП по плана: 

3.  Дейности по обезопасяване района на училището.                                                                                       

                        Отг: Комисията по БДП 

 

  4.  Месечно оперативно заседание на УКБДП.                                                                                             

                        Отг: Председател на УКБДП 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Анализ на причините , поради които учениците стават обект на нещастни случаи при      

движение по пътищата.     

                                                                                                Отг: Класните ръководители 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Повишаване информираността на учениците за опасностите, които крие 

автомобилното движение за детето чрез използването на нагледни материали, 

информационни табла. 

                                                                                                 Отг: Класните ръководители  

 

        



МЕСЕЦ МАРТ 

1. Периодична информираност на учениците по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността им. 

                                                                                                 Отг.: Класните ръководител 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1.   Поставяне на нагледни материали по БДП  в класните стаи                                                                                           

                                                                                                    Отг. Учителите по БДП 

 

 МЕСЕЦ МАЙ 

1. Подсигуряване представител на КАТ – за изнасяне беседи относно усложнената и 

променена пътна обстановка в последните години, изнасяне данни за ПТП, вземане   

на превантивни мерки за недопускане на произшествия в района на училището. 

        Отг:  УКБДП 

 

 

 

 НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА 

 Директор на ПГРТО-Плевен 

 Председател на Комисията по БДП      


