
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“СЕЛО ГОРИЦА,ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

Ул.Кирил и Методий №60 тел.05969/23-63 ou_goritsa@abv.bg 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 
 

НА 
 КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ  

 
НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА  

 
ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД, БЕДСТВИЯ, АВАРИИ,  

 
КАТАСТРОФИ И ПРОТИВОПОЖАРНА  

 
БЕЗОПАСНОСТ НА НИВО УЧИЛИЩЕ  

 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата, безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд, бедствия, аварии, катастрофи и 

противопожарна безопасност е избрана на заседание на педагогическия 

съвет – Протокол № 1  от 18.10.2016 год. и е в състав: 

Председател: Янка Пеева 

Членове: 1. Ася Стоянова 

            2. Диляна Вълева 

 

 2. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания. 

 3. Училищната комисия информира и осигурява условия на 

учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 
 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

1. Извършва се от директора на ОУ „Христо Ботев” – с.Горица със 

съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на 

МВР, Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен 

кръст. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа 

през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за 

обучение. 

3. 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 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището и извън него. 

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 

нужда. 
 



 

ІV. ЗАДАЧИ 
 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за успешната адаптация към условията на движението по 

пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване 

с основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата 

на човека от въздействията с опасен характер, предизвикани от уличното 

движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и 

опасностите на движението по пътищата. 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на 

учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 

активната подкрепа на родители и учители. 
 

 

V. ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  м. Септември 
 

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи 

оглед и да изготви предложение за обезопасяване на района на училището. 

Да се оформи пешеходна пътека. 
 

2. Запознаване на Педагогическия колектив с дейността на 

Комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на учениците. 

Представяне на най-новите изисквания свързани с обучението по БДП. 

Училищната комисия и класните ръководители да обсъдят програмите и 

възможностите за ефективно провеждане на занятията по БДП. 

Срок: 14.09.2016 г. 

Отг. Комисията по БДП 
 

3. В началото на учебната година да се проведе тема „Моят 

безопасен път от дома до училище и обратно” съвместно с родителите. 

Срок: 15.09.2016 г. 

Отг. класните ръководители 
 

4. Преподаденият учебен материал по БДП да се отразява 

задължително в дневниците на паралелките и в материалната книга. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП  
 

 

м. Октомври 
 



5. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да 

запознае класните ръководители с пътно-транспортната обстановка в 

района на училището, а те от своя страна в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

Срок: 14.10.2016 г. 

Отг: класните ръководители  
 

 

 

6. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП  
 

7. Да се актуализират Декларациите за придружаване на учениците 

от родителите за учебната 2016/2017 год. 

Срок: 21.10.2016 г. 

Отг: класните ръководители 

На I  -IIклас 
 

 

  м. Ноември  
 

8. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за 

поведението на учениците като участници в пътното движение. В края на 

всеки последен час да се извършва петминутка по БДП . 

Срок: през годината 

Отг. учители  
 

 

  м. Декември 
 

9. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между 

скоростта на движение, спирачния път на пътното превозно средство, 

силата на удара и риска от причиняване на смъртта на пешеходците. 

 

10. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на 

нещастни случаи при движението по пътищата. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП 
 

 

  м. Януари 
 

11. Провеждане на лектория с лице на КАТ на тема: „Безопасно 

движение по пътя – индивидуален и национален проблем” съвместно с 

родителите. 

Срок: 27.01.2017 г. 

Отг: председателяна 

комисията 
 

 



  м. Февруари 
 

12. Периодична информираност на родителите по конкретни 

проблеми, свързани с безопасността на децата им чрез тематични  

родителски срещи, а на учениците – в часовете по БДП. 

Срок: през годината 

Отг: класните ръководители 
 

 

  м. Март 
 

13. Създаване на организация за информиране на педагогическия, 

непедагогическия колектив и учениците за причините и условията за 

настъпване на всяко транспортно произшествие с дете. 

Срок: през годината 

Отг: класните ръководители 

 

 

  м. Април 
 

14. Разглеждане на информационен сайт в Интернет за правилата за 

безопасно управление на велосипед, каране на ролери и скейборд;  за 

управлението на мотопеди. 
 

15. Да се проведе „Ден на Безопасността на движение” –  

викторини, състезания и други. 

Срок: м. април 2017 г.  

Отг: председателя на 

комисията 
 

 

  м. Май 

 

 16. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник 

в движението; употребата на предпазни колани от децата – пътници; 

предпазни каски и др. защитни средства за децата – велосипедисти, 

мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 

 

 17. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното 

движение по пътищата през лятото. 

Срок: м. май 2017 г.  

Отг: класните ръководители 
 

 

Охрана на труда 
 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд /БЗУВОТ/ от лицата заемащи длъжността: 
 



- Лицето, осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ; 

- Учител по физическо възпитание и спорт – Янчо Момчилов; 

 

Срок: през годината 
 

 

2. Да се извършват инструктажи, според програмата, утвърдена от 

директора на училището, като се отразяват в съответната документация. 

Срок: през годината  

Отг: Янка Пеева 
 

 

3. След приключване на учебните занятия учителите задължително 

да проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-

технически средства и осветление. 

Срок: постоянен  

Отг: учител ПИГ,помощен 

персонал 
 

4. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при 

извършване на ремонтни дейности от външни фирми и организации. 

Срок: през годината  

Отг: комисията 
 

 

Защита при бедствия 
 

1. Да се спазва учебната програма, която е разработена в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и е съобразена с възрастовите, 

физиологичните и  психологичните особености на учениците. 

Срок: през годината  

Отг: класните ръководители 
 

2. Да се проведат в часа на класа темите по защита при бедствия, 

аварии, катастрофи и противопожарна безопасност, съгласно 

разпределението на учебното време по теми. 

Срок: през годината  

Отг: класните ръководители 

 

3. Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в 

екстремни ситуации. 

Срок: м. ноември 2016 г. 

Отг: класни ръководители,

   
 

4. Да се проведе тренинг с цел да се придобият практически умения 

за оказване на първа помощ. 

Срок: м. март 2017 г. 

Отг: мед. лице в селото 

класни ръководители, 



          
 

 

 

 

5. Да се търси съдействие от специализираните органи при 

провеждане на часовете по гражданска защита. 

Срок: през годината 

Отг: класните ръководители 
 

6. Да се изучи от учениците евакуационната схема на училищната 

сграда и да се проведе тренировка „Евакуация на учащи се при 

земетресение”. 

Срок: м. декември 2016 г. 

Отг: Комисията по БДП и 

класните ръководители 
 

 

Противопожарна охрана 
 

1. Стриктно да се спазва Противопожарната наредба, действаща в 

училището. 

Срок: постоянен 

Отг: педагогическия 

персонал 
 

2. Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РС „ПБЗН”. 

Срок: постоянен 

Отг: учители  
 

3. Да се поддържат чисти входовете , а през зимата почистени от 

снега. 

Срок: постоянен  

Отг: Комисията по БДП 
 

 
 

4. Да се проведе тренировка на тема: „Евакуация на учащи се при 

пожар”. 

Срок: м. април 2017 г.  

Отг: Комисията по БДП и 

класните ръководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
 

- Министерство на труда и социалните грижи / МТСГ /; 

- Министерство на здравеопазването / МЗ /; 

- Министерство на вътрешните работи / МВР /; 

- Местните органи на държавната власт; 

- РИОКОЗ; 

- Службите за пожарна и аварийна безопасност / СПАБ /; 

- Български червен кръст / БЧК /; 

- Гражданска защита / ГЗ /; 

- Главна инспекция на труда / ГИД /; 

- КАТ; 

- Регионално управление по образование – гр. Бургас 
 

 

 

 

Председател на 

комисията:………… 

/Янка Пеева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВТОРО  НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ  “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ 
ГРАД ОМУРТАГ, ОБЩ. ОМУРТАГ, УЛ. “ ТИМОК “ № 3 

 

 

 

                                                                     

 

 

УТВЪРЖДАВАМ!  

ДИРЕКТОР:………………... 
/ТАТЯНА ПЕТРОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 
 

НА 

КОМИСИЯТА  ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  

ПО  ПЪТИЩАТА,  НА  НИВО  УЧИЛИЩЕ  

ЗА  УЧЕБНАТА  2010/2011  ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет - 

Протокол № 2 с решение № 7 от 07.10.2010 год.  и е в състав: 

Председател: Лидия Тодорова Костова 

Членове: 1. Антония Димитрова Дойчева 

      2. Николай Иванов Георгиев 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия 

съвет – Протокол № 2 / 07.10.2010 г. 

 3. Обучението по БДП 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 БДП. 
 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

1. Извършва се от директора на ІІ НУ „В. Левски” - гр. Омуртаг със 

съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на 

МВР, Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен 

кръст. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа 

през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за 

обучение. 

3. 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 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището и извън него. 

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 

нужда. 
 

 

ІV. ЗАДАЧИ 
 



1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за успешната адаптация към условията на движението по 

пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване 

с основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата 

на човека от въздействията с опасен характер, предизвикани от уличното 

движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 

безотговорността и неумението правилно да се определи собственото 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и 

опасностите на движението по пътищата. 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на 

учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 

активната подкрепа на родители и учители. 
 

 

V. ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  м. Септември 
 

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи 

оглед и да изготви предложение за обезопасяване на района на училището. 

Да се оформи пешеходна пътека. 
 

2. Запознаване на Педагогическия колектив с дейността на 

Комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на учениците. 

Представяне на най-новите изисквания свързани с обучението по БДП. 

Училищната комисия и класните ръководители да обсъдят програмите и 

възможностите за ефективно провеждане на занятията по БДП. 
 

3. В началото на учебната година да се проведе тема „Моят 

безопасен път от дома до училище и обратно” съвместно с родителите. 

Срок: 15.09.2010 г. 

Отг. класните ръководители 
 

4. Преподаденият учебен материал по БДП да се отразява 

задължително в дневниците на паралелките и в материалната книга. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП  
 

 

м. Октомври 
 

5. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да 

запознае класните ръководители с пътно-транспортната обстановка в 

района на училището, а те от своя страна в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

Срок: 15.10.2010 г. 

Отг: класните ръководители  



 

 

6. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП  
 

 

  м. Ноември  
 

7. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за 

поведението на учениците като участници в пътното движение. В края на 

всеки последен час да се извършва петминутка по БДП и да се вписва 

своевременно в материалната книга. 

Срок: през годината 

Отг. учители и възпитатели 
 

8. Да се актуализират Декларациите за придружаване на учениците 

от родителите за учебната 2010/2011 год. 

Срок: 05.11.2010 г. 

Отг: класните ръководители 
 

 

  м. Декември 
 

9. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между 

скоростта на движение, спирачния път на пътното превозно средство, 

силата на удара и риска от причиняване на смъртта на пешеходците. 

10. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на 

нещастни случаи при движението по пътищата. 

Срок: през годината 

Отг: учителите по БДП 
 

 

  м. Януари 
 

11. Да се ангажират родители, училищно настоятелство, 

общественост в оказване помощ при провеждане мероприятия по БДП. 
 

 

12. Провеждане на семинар с лице на КАТ на тема: „Безопасно 

движение по пътя – индивидуален и национален проблем”. 

Срок: 21.01.2011 г. 

Отг: Даниела Плугчиева 
 

 

  м. Февруари 
 

13. Периодична информираност на родителите по конкретни 

проблеми, свързани с безопасността на децата им чрез тематични  

родителски срещи, а на учениците – в часовете по БДП. 

Срок: през годината 



Отг: класните ръководители 
 

 

 

 

 

  м. Март 
 

14. Създаване на организация за информиране на педагогическия, 

непедагогическия колектив и учениците за причините и условията за 

настъпване на всяко транспортно произшествие с дете. 

Срок: през годината 

Отг: класните ръководители 

 

 

  м. Април 
 

15. Разглеждане на информационен сайт в Интернет за правилата за 

безопасно управление на велосипед, каране на ролери и скейборд; 

обезопасените и оборудвани училищни и обществени зони в град Омуртаг 

за управлението на мотопеди, велосипеди, каране на ролери и скейборд. 
 

16. Да се проведе „Ден на Безопасността на движение” –  

викторини, състезания и други. 

Срок: м. април 2011 г.  

Отг: Н. Георгиев 
 

 

  м. Май 

 

  17. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник 

в движението; употребата на предпазни колани от децата – пътници; 

предпазни каски и др. защитни средства за децата – велосипедисти, 

мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 
 

 

Охрана на труда 
 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд /БЗУВОТ/ от лицата заемащи длъжността: 
 

- Лицето, осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ; 

- Учителите по домашен бит и техника; 

- Учител по физическо възпитание и спорт – Юлиян Андонов; 

- Учители по СИП - информационни технологии. 

Срок: през годината 
 

2. Да се извършват инструктажи, според програмата, утвърдена от 

директора на училището, като се отразяват в съответната документация. 



Срок: през годината  

Отг: Л. Костова 
 

 

3. След приключване на учебните занятия учителите задължително 

да проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-

технически средства и осветление. 

Срок: постоянен  

Отг: учители, възпитатели 
 

4. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при 

извършване на ремонтни дейности от външни фирми и организации. 

Срок: през годината  

Отг: комисията 
 

 

Защита при бедствия 
 

1. Да се спазва учебната програма, която е разработена в 

съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и е 

съобразена с възрастовите, физиологичните и  психологичните особености 

на учениците. 

Срок: през годината  

Отг: класните ръководители 
 

2. Да се вземат в часа на класа темите по защита при бедствия, 

аварии, катастрофи и противопожарна безопасност, съгласно 

разпределението на учебното време по теми. 

Срок: през годината  

Отг: класните ръководители 

3. Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в 

екстремни ситуации. 

Срок: м. ноември 2010 г. 

Отг: класни ръководители,

  възпитатели 
 

4. Да се проведе тренинг с цел да се придобият практически умения 

за оказване на първа помощ. 

Срок: м. март 2011 г. 

Отг: мед. лице в училището 

класни ръководители, 

         възпитатели 
 

5. Да се търси съдействие от специализираните органи при 

провеждане на часовете по гражданска защита. 

Срок: през годината 

Отг: класните ръководители 
 



6. Да се изучи от учениците евакуационната схема на училищната 

сграда и да се проведе тренировка „Евакуация на учащи се при 

земетресение”. 

Срок: м. декември 2010 г. 

Отг: класните ръководители 
 

 

Противопожарна охрана 
 

1. Стриктно да се спазва Противопожарната наредба, действаща в 

училището. 

Срок: постоянен 

Отг: педагогич. персонал 
 

2. Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РС „ПБЗН”. 

Срок: постоянен 

Отг: учители и възпитатели 
 

3. Да се поддържат в изправност пътищата, проходите и входовете от 

материали, а през зимата почистени от снега. 

Срок: постоянен  

Отг: комисията 
 

4. Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, 

коридорите и изходите. 

Срок: постоянен  

Отг: персонала в училището 
 

5. Да се проведе тренировка на тема: „Евакуация на учащи се при 

пожар”. 

Срок: м. април 2011 г.  

Отг: учители и възпитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
 

- Министерство на труда и социалните грижи / МТСГ /; 

- Министерство на здравеопазването / МЗ /; 

- Министерство на вътрешните работи / МВР /; 

- Местните органи на държавната власт; 

-  РИОКОЗ; 

- Службите за пожарна и аварийна безопасност / СПАБ /; 

- Български червен кръст / БЧК /; 

- Гражданска защита / ГЗ /; 

- Главна инспекция на труда / ГИД /; 

- КАТ; 

- Регионален инспекторат по образование – гр. Търговище 
 

 

 

 

Председател на 

комисията:………… 

/Л. Костова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


