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Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 и е нераз-

делна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай 
 

     Училищната комисия по безопасност на движение 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. 

 

I. Общи положения:  

     1. През учебната 2021/ 2022 година 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 № РД09-1289/ 31.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката. 

     2. В изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата на Република България за периода 2021- 2030 година, разработена 

от Министерството на образованието и науката, Плана за действие 2021-2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата на Република България, 

Секторната стратегия за БДП /2021-2030/ на МОН и чл. 11, ал.1, т.5 и ал.3 от Наредба № 13 

за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, и за 

осигуряване на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по 

пътищата в предвидените часове за организиране на часа на класа за всички класове от VIII- 

XІІ клас следва да бъде включено обучение по безопасност на движение по пътищата 

(БДП). 

     3. Обучението се провежда по одобрени от Министерството на образованието и науката 

учебни програми за VIII- X клас и модули за обучение за XI-XІІ клас, както следва: 

 

II. Организация: 
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Безопасност на 

движението по 

пътищата 

VIII 

клас 

IX 

клас 

X 

клас 

XI 

клас 

XII 

клас 

Брой часове 4 4 4 3 3 

 

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

длъжностни лица от местните организации и квалифицирани членове на 

училищното настоятелство. 

 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. 

III. Направления: 

 БДП е отговорност на цялото общество. 

 БДП е неразделна част от възпитанието на децата, реализирано в системата на 

образованието и в семейната среда.  

 БДП е тема, която присъства като „учене през целия живот“ в личностната и 

професионалната реализация на водачите на МПС.  

 БДП е интегрирана и възпитавана в организационната дейност на публичните 

организации и бизнеса, чиито служители взаимодействат с пътната система в лично 

и/или служебно качество. 

ІІІ. Цели:  

 Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с 

пътната система като участници в движението по пътищата 

 Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи 

квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на ППС 

 Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП. Развитие на 

социално отговорна организационна култура за БДП 

 Формиране на определен начин на мислене и изграждане на транспортна култура на 

отделната личност, които да гарантират не само личната безопасност, но и 

сигурността на останалите участници в движението.  

 Ученикът трябва да носи отговорност за поведението си и да оценява влиянието на 

постъпките си за своя живот и този на другите хора, да опазва животът и здравето на 

участниците в движението по пътя, да улеснява тяхното придвижване, да опазва 

имуществото на юридическите и физическите лица. 

 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.  

 

IV. Задачи: 

 Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движение.  



 Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от дома 

им до училище и обратно. 

 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, магнитен и друг носител).  

 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. 

 

№ Наименование на 

дейността/мярката 

Ефект на 

мярката 

Отговор

ник 

Срок Докладва

не  за 

изпълне 

нието на 

мярката 

1. Оптимизирано обучение на 

деца и ученици по БДП в 

системата на образованието 

в единна концептуална 

рамка  

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детските 

градини и училищата ; 

 - интегриране на темите по 

БДП в темите от учебното 

съдържание по 

общообразователните учебни 

предмети и/или по предметите 

за придобиване на 

професионална квалификация 

, едновременно с 

преподаването им като 

отделен предмет ;  

- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа 

на времето ;  

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

приемственост 

Подготвени 

деца и ученици в 

областта на БДП 

 Изпълнени 

мерки за 

подобряване 

обучението 

на деца и 

ученици по 

БДП. Срок: 

постоянен. 

 



- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна на 

нагласите и мотивацията ;  

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 

така да включват обучение и 

опит на практика - както в 

защитена среда, така и в 

реални условия, адаптирани 

към ролята, която имат в 

системата за движение, в т.ч. 

обучение по оказване на първа 

помощ за учениците в горните 

класове ; 

2. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в системата на 

средното образование във 

връзка с обучението по БДП. 

Заимстване на 

добри 

европейски 

практики 

 Изпълнени 

мерки за 

подобряване 

квалификац

ията на 

специалисти

те по БДП в 

системата на 

образование

то. Срок: 

постоянен. 

 

3. Организиране и провеждане 

на извънкласни инициативи 

по БДП за ученици. 

Подкрепа за 

творческите 

изяви по темата 

за БДП 

 Срок: 

постоянен. 

 

4. Организиране и провеждане 

на  състезание "Майсторско 

управление на МПС" и 

участие в Националното 

състезание „Млад фермер“, 

направление „Механизация 

на ССТ“ 

Подпомагане на 

учениците за 

изява на 

личностни 

качества -

професионално 

адекватни 

реакции при 

управлението на 

МПС, 

съобразителност 

и др. 

 Срок: 

април/май 

 



5. Ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност в 

системата на 

предучилищното и 

училищно образование. 

Осигуряване на 

безопасен 

транспорт за 

учениците в 

средищните 

училища 

 Срок: 

постоянен. 

 

6. Организиране и провеждане 

на превантивни кампании за 

опазване живота и здравето 

на водачите на ППС с акцент 

върху 

 -превишената/несъобразената 

скорост,  

-шофирането след употреба на 

алкохол, наркотични вещества 

и техните аналози,  

-ползването на предпазни 

средства,   

-техническата изправност на 

МПС,  

-поведението на участниците в 

движението към уязвимите 

участници в него, при 

преминаване на автомобил със 

специален режим на движение 

и др. 

Подготвени 

водачи за 

безопасно 

управление на 

пътни превозни 

средства 

 Срок: 

постоянен. 

 

7. Отбелязване на 29 юни – 

Денят на безопасността на 

движението по пътищата. 

Популяризиране 

на политиката за 

БДП 

 Срок: 

юни 

 

8. Отбелязване на 

Европейската седмица на 

мобилността, 

Международния ден за 

безопасност на движението 

по пътищата, Европейския 

ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния 

ден за възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

Популяризиране 

на политиката за 

БДП.. 

 Срок: 

постоянен. 

 

 

 



V. Дейности и мерки: 

 

Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ДВ, бр.20/ 1999г.; изм. и 

доп. бр.43/ 2002г.), Концепцията за обучението по БДП от 2003г. (в-к Аз-Буки бр.39/ 2003г.), 

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

подобряване БДП за периода 2021- 2030 г. и Плана за действие 2021 за БДП на МОН, 

утвърден със заповед № РД09-660/15.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

VI. График за провеждане обучението по безопасност на  

      движението за учебната 2021 – 2022 година: 

 

Дата Клас Тема 

27.09.2021г. VIII Инструктаж по безопасност на движението /пешеходци, мотопедисти 

и водачи на леки автомобили/ 

IX Инструктаж по безопасност на движението /пешеходци, мотопедисти 

и водачи на леки автомобили/ 

X Инструктаж по безопасност на движението /пешеходци, мотопедисти 

и водачи на леки автомобили/ 

XI Инструктаж по безопасност на движението /пешеходци, мотопедисти 

и водачи на леки автомобили/ 

XII Инструктаж по безопасност на движението /пешеходци, мотопедисти 

и водачи на леки автомобили/ 

11.10.2021 г. VIII Движение извън населено място през деня. ЖП прелези. Маневри на 

пътя. 

IX Структура на пътя. Видове маркировки. Групи пътни знаци. 

X Категории МПС и свидетелства за тяхното управление. 

XI Пешеходци и водачи за толерантност на пътя. 

XII Устойчива безопасност на пътя. 

08.11.2021г. VIII Движение извън населено място през нощта и при различна видимост. 

IX Групи пътни знаци. 

X Административни наказания за нарушителите. 

06.12.2021г. VIII ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност. 

IX Скорост на движение на МПС. 

X Поведение на контролните органи. 

07.02.2022г. VIII Основни правила на движението през отделните части на денонощието 

извън населените места. 

IX Действия на водача, според средствата за регулиране на движението. 

X Констатиране на нарушение от водачите на МПС 

 


