
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД 
бул.”Васил Левски” №60 | тел. 073 885 642 | www.pgtlp-blg.com | pgtlp_blg@abv.bg 

1 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………..……… 

Димитрина Иванова – Директор на 

ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград 

 

 
 

ПЛАН 
 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 

КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО 2021/2022 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

 

 

 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия по БДП представя за обсъждане и гласуване на ПС плана за 

дейността си за учебната година и е в състав: 

➢ Председател: Ант. Димитров 

➢ Членове: Ел. Маеркова, Анг. Граховска 

  
2. Обучението по безопасност движението по пътищата е задължително за всички 

ученици в ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители в часа на класа през 

учебната година. 

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

специализирана литература, учебно-методически помагала и др. 

3. При решение на ПС могат да бъдат поканени и лектори от РДВР на МВР, които да 

запознаят учениците с актуални казуси от движението по пътищата. 

 
ІІI. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Осигуряване знания за безопасно движение, запознаване с особеностите и опасностите 

на движението по пътищата. 

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

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

личната им безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата. 

 

 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Запознаване на ПС с целите, задачите и планираните дейности на УК за БДП. 

➢ Отг.: Председател 

➢ Срок: Септември 

 
2. Предвиждане на тема по безопасност на движението в годишното разпределение на 

класните ръководители за часа на класа. 

➢ Отг.: Кл. ръководители 

➢ Срок: 16.09.2021 г. 

 
3. Провеждане на инструктажи по БДП с всички ученици в първия час на класа. 

➢ Отг.: Кл. ръководители 

➢ Срок: 16.09.2021 г. 

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

за обезопасяване района на училището. 

➢ Отг.: Председател на УКБДП 

➢ Срок: м.10.2021 г. 
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5. Да се запознае Обществения съвет на ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград с 

работата на УК по БДП с цел обсъждане на възникнали проблеми по БДП и набелязване 

на конкретни мерки за решаването им. 

➢ Отг.: УК по БДП 

➢ Срок: м.11-12.2021 г. 

 
6. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по 

БД. 

➢ Отг.: Кл. ръководители и УК по БДП 

➢ Срок: постоянен 

 
7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 

наблюдения, посещения на театър, музеи и други/, да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Да се попълва уведомително писмо от ръководителя на 

групата до директора. 

➢ Отг.: Педагогически специалисти 

➢ Срок: не по-късно от три дни преди събитието 

 

 

 
Изготвил: Антон Димитров 

Председател на УК по БДП 
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