
 

 

за дейностите 

по безопасност на движението по пътищата 

през учебната 2020/2021г. 

Основна цел 

- формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната 

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

разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ 

- обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително и се 

осъществява всъответствие Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на 

програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) на 

министъра на образованието и науката 

Основни задачи: 

- разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

      основните опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

- повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и 

- неумението правилно да се определи собственото поведение при есктремни 

ситуации; 



- осигуряване на знания за БДП и за особеностите на движението по пътищата; 

- формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ; 

- да се задълбочат уменията на учениците да бъдат самостоятелни участници в 

движението по пътищата, да придобият поведение и трайни нагласи на пътници в 

обществения транспорт и като самостоятелни участници в движението като 

велосипедисти.  

 

Дейности и мероприятия: 

-организиране и провеждане на обучението на учениците по БДП в съответствие с 

нормативната база в часа на класа по график. Занятията се провеждат от преподавателите , 

които са класни ръководители и притежават квалификация по БДП и/или шьофорска книжка. 

отг.кл. ръководители, комисия 

-преподаване на учебния материал съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за 

съответните класове 

отг. Кл. ръководител  срок: през уч.година по график за часа на класа 

-отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на паралелките 

отг. Кл. ръководители  срок:постоянен 

-редовно провеждане на часовете по БДП  

отг. Кл. ръководители  през уч.година по график 

-Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП. 

 Отг.: Директор  Срок: постоянен 

- Формиране на Училищна комисия по БДП в състав Михаил Стоев и Здлавко Генин 

отг. Директор срок : през месец  септември 

-изготвяне на основните теми за часовете по БДП, според  учебните програми за всеки клас и 

график за провеждането им 

отг. Комисия по БДП  срок : през месец  септември 

-осъществяване на контрол върху учебния процес по БДП и провеждането   на планираните 

мероприятия 

отг. зам. директор  срок: постоянен 



-интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети 

отг.Учители срок:постоянен 

-запознаване в началото на учебната година на учениците от класните 

ръководители в ЧК с пътно-транспортната обстановка в района на училището 

отг. Класни ръководители срок:месец ІХ.2020г., месец II 2021 г. 

-провеждане на беседа-разговор с учениците в ЧК за поведението им като 

участници в пътното движение 

отг.Класни ръководители срок: месец октомври 2020 г. 

-провеждане на пет минутка  по БДП в края на деня в последния учебен час с  

отг.преподаватели  срок: през уч.година 

-залагане на отделен ред в Списък-Образец №1 на часовете по БДП 

отг.Директор срок: 15.09.2020г. 

-осигуряване на необходимите учебни програми, методически средства и насоки за учителите 

по БДП 

отг. зам.директор срок:15.09.2020г. 

-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. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата.  

Отг.: Комисия по БДП Срок: постоянен 

-Да се отбележи Световният ден за възпоменание на жертвите по пътищата 

Отг.: комисията по БДП Срок: м. ноември 2020 г. 

 

Обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата в IV Сменно-вечерна 

гимназия се организира и провежда в съответствие с нормативните документи - Закон за 

движение по пътищата, Решение М542 от 07.06.2005 г. на Министерски съвет, Концепцията за 

възпитанието и обучението по безопасност на движението, утвърдена от МОН, учебни 

програми и Наредба № 6 на МОН за разпределение на учебното време. 

 

Обучението по безопасност на движението се организира и провежда с учениците от всички 

класове в гимназиалния етап на обучение в съответствие с изискванията , съгласно НАРЕДБА 

№ 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 



образование Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 

28.09.2018 г.) рамкови изисквания при организиране на часа на класа и програмите утвърдени 

от министъра на МОН. 

 

    

 

 

     Директор: 

 

                                                          / Райна Игнатова/ 

 


