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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ВАРНА 

ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО,     

ОХРАНА НА ТРУДА И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 

 2021 – 2022г. 

 

I. Състав на комисията:   Председател   Искра Неделчева 

       и член      Динко Гигов   

II. Основна цел: 

Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, изграждане култура на поведение и 

взаимоотношение, оказване на специализирана помощ на деца в риск и с поведенчески 

отклонения, наркомания, СПИН и нездравословен живот. 

III. Основни задачи: 

     1. Комисията да организира и контролира подготовката и заниманията по БДП в 

съответствие с Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

република България 2021 – 2030 г., План за действие 2021-2023 към национална 

стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България 2021-2030 

г. и Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030) и план 

за действие за 2021г., да  осигури задължително изучаване на новости и допълнения в 

Закон за движение по пътищата, да планира перманентна квалификационна дейност на 

учителите, преподаващи БДП, да осигури учебни пособия методически насоки за 

изучаване на правилата по БДП. 

     2. Комисията да определи изискванията за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в ОУ „Отец Паисий", да осигурява безопасни условия при 

възпитание, обучението и провеждането на извънкласни и извънучилищни форми на 

дейности с учениците, съобразно установените в Република България норми. 

     3. Да се работи по разширяване кръгозора на познанията на учениците – да се 

запознаят с основните опасности на околната среда, способите за тяхното 

предотвратяване и защита на човека от въздействие с опасен характер, предпазване от 

различни източници, да изградят практически умения и навици за формиране на 

поведенческа психология за защита и самозащита при екстремни ситуации. Да се 

придобият практически навици за използване на индивидуални и колективни средства 

за защита, както и различни противопожарни средства и съоръжения.  
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IV. Задачи и мероприятия за осигуряване на основната цел:  

1. Раздел — Безопасност на движението 

1.1. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците 

като участници в уличното движение. 

Срок: веднъж месечно  

Отг. Кл. р-ли 

1.2. Преподавателят по БДП изготвя тематичен план за работа, който се вписва в 

дневника на класа след провеждането му – за всеки клас – начален етап и 

прогимназиален етап. 

Срок: 15.09.2021г. 

Отг. Кл. р-ли 

1.3. Всички учителите да провеждат ежедневно 5-минутка в края на последния учебен 

час за деня по БДП.  

Срок: всеки ден 

Отг. всички учители 

1.4. В началото на учебната година всеки ученик от I до IV клас, съвместно с учителя и 

родителя да определи най-прекия и безопасен път от училище до дома.                                                                                    

Срок: 17.09.2021г. 

Отг. Кл. р-ли 
 

1.5. Декларация от родителя, че са запознати с определения безопасен път на детето от 

училище до дома.                                                                  Срок: 17.09.2021г. 

Отг. Кл. р-ли – I – IV клас 
 

1.6. Учебните помагала да се съхраняват като библиотечен фонд. 

Срок: постоянен  

Отг. Д. Иванова 

1.7. Провеждане на училищно състезание с велосипед. 

Срок: IV месец 

Отг. Динко Гигов 

1.8. Организиране на изложби „Аз играя на улицата“ 

Срок: XI, IV месец 

Отг. Нина Колева 

1.9. Съвместна дейност с III РПУ – беседи  

Срок: XII, V месец 

Отг. Искра Неделчева 

1.10. Презентации  и прожекции „Пази детето на пътя“  

Срок: X, III месец 

Отг. Искра Неделчева 

1.11. Планирана квалификационна дейност на учителите, преподаващи БДП и 

председател УКБДП. 

Срок: постоянен 

Отг. директор 

1.12. Осъществяване на текущ контрол на учебния план по БДП.  

Срок: постоянен 

Отг. директор 
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1.13. Дейности и мероприятия по регионални, национални международни мероприятия 

и инициативи.  

Срок: постоянен 

Отг. директор 

1.14. Да се изготвят анализи на проведени анкети сред ученици  и родители. 

Срок: постоянен 

Отг. председател УКБДП 

 

1.15. Да се включват в заниманията по интереси в групите за ЦОУД дейности и 

мероприятия по БДП. 

                                                                                       Срок: целогодишно 

                                                                         Отг.: Председател УКБДП 
 

1.16. Да се включват в тематичните разпределения на групите за занимания по 

интереси в областите Околен свят, Човекът и природата, ЧК - гражданско образование 

и др. по проекти теми и дейности по БДП. 

 

 Срок: целогодишно 

                                                                        Отг.: Председател УКБДП  учители, 

работещи по проекти 

 
 

 1.17. Да се подготви и изпрати в РУО на МОН информация за работата в училището по 

БДП през учебната година.  

Срок: по изискване на РУО 

Отг. директор 

 

2. Раздел — Гражданска защита 

2.1. Да се изготвят съответните планиращи документи – заповеди, указания, графици  

Срок: 24.09.2021г. 

Отг. Искра Неделчева 

 

2.2. Темите за обучение по ГЗ да се застъпят в ЧК според съответните учебни програми  

Срок: 15.09.2021г. 

Отг. Кл. р-ли 

 

2.3. Класните ръководители да запознаят учениците с плана на училището за защита 

при БАКП, да се оповести евакуационната схема на училищна сграда  

Срок: 15.10.2021г. 

Отг. Кл. р-ли 

2.4. В началото на учебната година да се проведе тренировка – практическо занятие за 

действие при възникнало земетресение и последвал пожар. 

Срок: 22.10.2021г.  

Отг. Искра Неделчева 

 

 2.5. Провеждане на тренировка – практическо занятие  за действие при радио-

химическа опасност от изтичане на амоняк 

Срок: 25.03.2022г.  

Отг. Искра Неделчева 

3. Раздел - Охрана на труда 

3.1. Да се изготви правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд, който да се утвърди от директора. 

Срок: 15.09.2021г.  

Отг. Директора 
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3.2. Комисията да организира запознаването на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал, както и родителите с правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

Срок: 24.09.2021г. 

Отг. директор, кл. рък-ли 

 

3.3. Да се осигури и контролира воденето на документация за дейностите, осигуряващи 

безопасни условия на труд – ревизионна книга, книга за периодични инструктажи, 

книга за инструктаж на работното място, книга за начален инструктаж, регистър за 

трудови злополуки 

Срок: постоянен 

Отг. Искра Неделчева 

 

3.4. Кл. р-ли да инструктират учениците във връзка с безопасни условия за възпитание, 

обучение, труд, ред, дисциплина, движение, хранене и ползване на уч.пособия и 

съоръжения според Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд.  

Срок: IX, I, IV 

Отг. Кл. р-ли 

 
 

Изготвил:  

Искра Неделчева – председател УКБДП и УКГЗ 

 

 

 

 

СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА 

Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна    


