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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

            Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата /УКБДП/ е важен 

елемент в системата за възпитанието и обучението по безопасност на движението в училище. Тя 

има за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-

възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно училище. Компетентността 

и правилното формиране на нейния състав имат решаващо значение за нейното ефективно 

функциониране и постигане на положителни резултати. 

 

Комисията е в състав: 

Председател: инж.Петър Колев Михалев-учител по професионална подготовка и БДП 

Членове: 1.Илиан Бонев-инструктор-кат.В 

                         2.Николай Маджаров-инструктор-кат.Ткт 

                          

         През учебната 2021/2022г. обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е 

задължително и се осъществява в съответствие със системата за организация и управление на 

дейностите,свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата 

/БДП/ в системата на предучилищното и училищното образование,утвърдена със Заповед на 

министъра на образованието и науката. 

Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за съответните класове. 

Учебните тетрадки по безопасност на движението по пътищата са задължителни за учениците. В 

края на учебната година се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на 

движението по пътищата. 

 

         ОРГАНИЗАЦИЯ: 

1. Извършва се от Директора на учебното заведение със съдействието и участието на 

длъжностни лица от местните организации и квалифицирани членове на училищната общност. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители,преминали съответната подготовка и със 

съдействието на преподавателите с професионална квалификация по БДП.  

3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от 

ръководството на училището предварително тематично планиране на учебното съдържание. 



 

4. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват: 

специализирана литература,тематични предавания по средствата за масова 

информация,инструктивни материали от печата,учебно-методически помагала и други. 

 

        ЦЕЛИ:  

1. Възпитание и обучение на учениците от ПГЗ „Христо Ботев” по безопасност на движението 

по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за 

съхранение,отговорност и дисциплина. 

2. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови 

форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците. 

3. Във връзка с мисията на училището,да формираме щастливо творящи,здрави 

физически,психически и емоционално ученици. 

        

ЗАДАЧИ:   

1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение при 

ПТП,отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 

умения за оказване на първа помощ. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на 

пътя и начините за тяхното предотвратяване. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации. 

4. Осигуряване на 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. 

6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в часовете по 

БДП /учебни помагала,мултимедийни презентации,макети на пътни знаци ,сигнални жилетки и 

др./. 

7. Изготвяне на информация,отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване 

на материалната и учебна база за възпитание и обучение по БДП (създаване библиотечен 

фонд,аудио,видео и др.носители). 



 

8. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на 

предложения до кметството (комисиите по организация и безопасност на движението) за 

подобряване организацията на движението в района на училището и обезопасяването му. 

9. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на възпитателно-образователния процес,въвеждане на иновационните 

образователни технологии и методи,обогатяване на учебното съдържание. 

         

МЕРКИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД 19: 

1. По време на часовете по Управление на МПС кат. Ткт и кат.В автомобилите с които се 

провеждат упражненията да се дизенфекцират след всеки кормилен час. 

Тази дизенфекция да бъде направена най вече на: 

Волан;  

Скоростен лост; 

Ръчна спирачка; 

Лостовете за управление на пътепоказателите и чистачките; 

Дръжките за отваряне и затваряне на вратите; 

2. По време на управление учениците да бъдат задължително с предпазна маска,предпазните 

ръкавици са по желание. 

3. Часовете по управление да се провеждат индивидуално с по един ученик (в колата освен 

инструктора да се качва ученикът,който ще управлява)  

         

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за движение по пътищата,Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия 

на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020г.(Решение на Министерски 

съвет -946/22.12.2011г.); Решения на междуведомствената държавно-обществена консултативна 

комисия по проблемите на БДП. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

 

2. Разработване на училищните учебни планове при спазване изискванията на Заповед РД-09-

773/19.09.2002г. Заповед РД-09-1289/31.08.2016г.на Министерството на образованието,която е в 

съответствие с измененията и допълненията в Закона за движението по пътищата. 

Срок: постоянен 



 

Отг.: Директор 

 

3. Осигуряване на необходимите учебни програми за провеждане на обучението по БДП в 

съответните класове. 

Срок: м.септември 2021г. 

Отг.: Директор и УКБДП  

 

4. Учебният материал по БДП да се преподава съгласно утвърдените глобални теми за всеки 

клас,включени в Плана за Час на класа. 

Срок: постоянен 

Отг.:Председателят на УКБДП,класни р-ли и учители по БДП 

 

5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на класовете. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни р-ли и учители по БДП 

 

6. Запознаване с безопасните маршрути за придвижване на учениците от всички класове в 

гимназията. 

Срок: м.септември 2021г. 

Отг.: Класните ръководители. 

 

7. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси,свързани с безопасността на 

децата им чрез теми разглеждани на родителските срещи. 

Срок: в началото на всеки учебен срок. 

Отг.: Класните ръководители.  

 

8. Индивидуални разговори с учениците,които имат рисково поведение по БДП. 

Срок: постоянен  

Отг.: Класни ръководители,инструктори,Комисия по БДП. 

 

9. Иницииране и съдействие за разработване,разпространение и разгласа чрез училищния сайт на 

тематични информационни материали,предназначени за ученици свързани с поведението им 

като участници в пътното движение. 

Срок: постоянен  



 

Отг.:УКБДП 

 

10. Провеждане на заседание на Обществения съвет с участието на членове на Комисията по 

БДП за обсъждане проблемите,свързани с безопасността на движението и набелязване на 

конкретни мерки. 

Срок: м.Ноември 2021г. 

Отг.: Директор 

 

11. Беседи за ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи като защитни 

средства при движение по пътищата. 

Срок: в началото на всеки учебен срок. 

Отг.: Класните ръководители.   

 

12. Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и 

провеждане на инструктаж по БДП. 

Срок: до 30.09.2021г. 

Отг.: УКБДП,класни р-ли. 

 

13. Провеждане на беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното 

движение. 

Срок: до 30.09.2021г. 

Отг.: УКБДП,класни р-ли.  

 

14. Осигуряване на учебни програми по Безопасност на движението за съответните класове. 

Срок: до 30.09.2021г. 

Отг.: УКБДП 

 

15. Разработване на годишните тематични планове за провеждане на ЧК с включени в тях 

глобални теми по БДП. 

15.1.От 8-10 клас 4 часа годишно(два часа първи и два часа втори срок). 

15.2.От 11-12 клас 1 час годишно. 

Срок: до 16.09.2021г. 

Отг.: УКБДП,класни р-ли. 

 



 

16. Подготовка на информация за пътнотранспортната обстановка в района и 

пътнотранспортните произшествия в района със съдействието на органите на КАТ,с която да се 

запознаят учениците в ЧК. 

Срок: началото на всеки срок. 

Отг.: Председател на УКБДП 

 

17. Да се планира квалификационна дейност с учителите,които преподават БДП в ЧК. 

Срок: постоянен. 

Отг.:Директор,УКБДП 

 

18. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия,походи,наблюдения и 

др./ да се провежда инструктаж съгласно ПБУТ в училище и се припомнят правилата по БДП 

срещу подпис. 

Срок: постоянен 

Отг.: ЗДУПД и УКБДП 

 

19. При възникване на ПТП с ученици Директора да информира Началника на РУО в срок от 24 

часа. 

Срок: постоянен  

Отг.:Директор 

 

20. Да се осъществи контрол върху учебния процес по БДП. 

Срок: постоянен   

Отг.:Директор; ЗДУПД 

 

21. Осъществяване на поредица от мероприятия посветени на Световния ден в памет на 

жертвите от ПТП,който се провежда в предпоследната неделя на месец ноември. 

Срок: м.ноември 

Отг.: УКБДП и МО на учителите по професионална подготовка 

 

21.1.Беседи в ЧК за поведението на учениците като участници в пътното движение. 

Срок: м.ноември  

Отг.: класни ръководители 

 



 

21.2.Подготвяне на презентация посветена на събитието. 

Срок: м.ноември  

Отг.: учители по ИТ 

 

21.3.Изработване на постери по темата и поставянето им на видно място в централното фоайе на 

ПГЗ. 

Срок: м.ноември  

Отг.: учители по ИТ  

 

21.4.Подготовка и организиране на състезание по майсторско управление на лек автомобил с 

изпълнение на 5 елемента на учебния полигон на ПГЗ,участници-ученици на ПГЗ придобили 

свидетелства за управление на МПС или такива,които все още се обучават и им предстои изпит 

пред ДАИ. 

Срок: м.ноември   

Отг.: УКБДП и инструктори по кормилна практика 

 

21.5.Състезание-решаване на листовки,участници-ученици от 11-ти и 12-ти клас,които се 

обучават в ПГЗ за придобиване на свидетелство за управление на автомобил-кат. „В” 

Срок: м.ноември   

Отг.: УКБДП и МО на учителите по професионална подготовка  

 

22. Решаване на изпитни тестове по безопасност на движението за учениците от 8 класове в 

часа на класа 

Срок: краят на всеки срок. 

Отг.: Председател на УКБДП 

  

Изготвил: 

Училищна комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/: 

Председател: инж.Петър Колев Михалев-учител по професионална подготовка и БДП  

Членове: 

1.Илиан Бонев-инструктор-кат.В 

2.Николай Маджаров-инструктор-кат.Ткт 

 


