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Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на педагогически 

съвет, проведен на  16.09.2019г. и утвърден със заповед на директора № 78 / 

24.09.2019г 

 

 

 

 

mailto:pu_stopanstvo@abv.bg


 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
7583 с. Ситово,  обл. Силистра, ул. ,,Г.С.Раковски”, №2, 

тел. 086632704, 0894 41 95 96, e-mail: pu_stopanstvo@abv.bg 
 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията за безопасност на движението по пътищата е в състав: 

Председател: 

 Ерхат Мустафа – учител, професионална подготовка – практика. 

Членове:  инж. Д. Иванов – старши учител, професионална подготовка – теория и 

практика. 

Зооинж. Рашид Абтула -  учител, професионална подготовка – теория и практика. 

инж. Даниела Георгиева - старши учител, професионална подготовка – теория и 

практика. 

инж. Надя Кръстева – учител, професионална подготовка – теория и практика. 

Нурие Джелил – учител, Български език и литература, Педагогически съветник.  

Елиз Бакал – учител, Информационни технологии и математика. 

Тодорка Костадинова - старши учител, Английски език, Биология, Химия, Чужд език по 

професията. 

Анета Петлешкова – заместник – директор по учебна дейност, Математика, 

Информатика. 

 

 

2. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено 

на 24.09.2019 г. 

3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява съгласно държавните 

образователни изисквания за възпитание и обучение по безопасност на 

движението по пътищата и учебни помагала, избрани с решение на ПС. 

4. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира 

и провежда в съответствие със: 
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- Закон за движение по пътищата; 

- утвърдени учебни програми на МОН; 

- Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по 

пътищата в детската градина и българското училище; 

-  Общинска програма за опазване на живота и здравето на децата като 

участници в пътното движение 2011 – 2020 година 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от класните ръководители в часа на класа по утвърдени от 

директора задължителни теми със съдействието и участието на длъжностни лица 

от местните организации на Гражданска защита, Противопожарна охрана, 

Български червен кръст, Районно полицейско управление. 

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и 

радиото, инструктивни материали от централния и местния печат, учебнометодически 

пособия и помагала и др. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на децата на пътя. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и 

умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в 

околната среда и оказване на помощ в случай на опасност. 

ІV. ЗАДАЧИ 

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

адаптация към живота. 
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2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с превозните средства и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка по отношение 

преподавателска компетентност и ангажираност с въпросите на безопасността. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на 

родители и учители. 

7. Ограничаване достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на училището 

и осигуряване безопасността на децата в района му. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и 

провежда в съответствие с приложението в Ръководство за работа на директора и 

учителите . 

2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се 

спазва 

Заповед № РД 09619/31.10.2000 г. на Министъра на образованието и науката, която е в 

съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по 

пътищата 

(ДВ, бр. 20 от 1999 г.). 

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас. 
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4. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

5. Класните ръководители да проведат беседа разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение. 

6. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището. 

7. 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 и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Организирането на екскурзии, походи, зелени училища, 

наблюдения и други да става само чрез съгласие на РИО. 

8. Да се информира Министъра на образованието и науката и РИО в срок от 3 дни при 

възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 

9. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

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

общоучилищна родителска среща. 

                                                                                                                                                                                                                              

Разработил: ……………………                                                                                                                                                                
/ Ерхат Мустафа /      
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