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І. Цели на обучението по безопасност на движението
  1.1. Да се формират и усъвършенстват сензомоторни умения за защита:
• Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой;
• Да възприемат и различават шумове от пътни превозни средства;
• Да придобиват и развиват двигателни умения (движения на тялото и главата,

определяне на посоките “ляво-дясно”, “горе-долу”, спрямо точка в себе си и спрямо
точка извън себе си), насочени към възприемане на оптимално количество информация.

1.2. Да се формират и усъвършенстват интелектуални умения:
•  Да  се  ориентират  в  реална  пътна  ситуация  като  пешеходци  и  пътници  в

обществения транспорт;
• Да могат да определят елементите на пътната среда в квартала, около дома и

около училището;
• Да откриват грешки в поведението на пешеходци и пътници в обществения

транспорт в различни ситуация;
• Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници;
• Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си

поведение като пешеходци, пътници и начинаещи велосипедисти;
• Да формират начални умения за разбиране развитието на пътнотранспортната

ситуация, на поведението на участниците в нея и на собственото си поведение;
• Да изброяват рисковите фактори на различните пътно-транспортни ситуации.
2.3. Да се формират и усъвършенстват практически умения:
• Да разчитат схеми и планове с маршрути;
• Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училището и

обратно;
•  Да  преминават  безопасно  през  кръстовища,  пешеходни  пътеки  и

необозначени места;
• Да формират умения за обясняване на собственото си поведение;
• Да формират умения за въздържане от импулсивни действия;
•  Да  осъзнават  значението  на  толерантността,  етичността  и

дисциплинираността между участниците в движението по пътищата;
• Да формират умения за извършване на правилните действия в различни пътни

ситуации.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.  Формиране  на  система  от  специални  знания,  умения  и  навици,  необходими  за

успешната адаптация към условията на движението по пътищата.

2. 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.

3.  Повишаване  нивото  на  професионална  подготовка  на  учителите  и  намаляване

безотговорността  и  неумението  на  учениците  правилно  да  определят  собственото  си

поведение при екстремни ситуации на пътя.

4.  Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от

дома им до училище и обратно.



ІІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

1.Участие в инициативите през месец септември на Държавно-обществената 
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата 
Националната кампания посветена на началото на учебната година на тема:
 „Да запазим децата на пътя”
                             Срок: м.ІХ.2020 год.         Отг. Директор, Комисия по БДП

2. За преподаватели по правилата за безопасно движение да се определят учители с 
необходимата квалификация. В началото на учебната година да се проведе родителска 
среща във връзка с пътната безопасност на учениците от училището.

Срок: м.ІХ.2020 год.         Отг. Директор, Комисия по БДП

3.Всички ученици от I – XII клас изучават задължително  правилата за движение по 
пътищата.

4 .Учебният материал, да се разпредели равномерно през учебната година в часа на класа 
по глобални теми, както следва:

I клас -9 часа
 Глобални теми:
1.“Правила за движение на пешеходец“
2.“Пътна сигнализация“
3.“Пътни превозни средства“
4.“Зрителни,слухови  възприятия и ориентиране в пространството“
ІІ клас – 6часа
Глобални теми:
1.“Пътна сигнализация“
2.“Пътни превозни средства“
3.“ Зрителни,слухови  възприятия и ориентиране в пространството“
ІІІ клас 6 часа
Глобални теми
1.“Пътна сигнализация“
2.“ППС на две колела“
3.“ Зрителни,слухови  възприятия и ориентиране в пространството“
ІV клас -6часа
Глобални теми:
1.“Пътна сигнализация“
2“Опасни пътни ситуации“
3.“ Зрителни,слухови  възприятия и ориентиране в пространството“
V клас- 5часа
Глобални теми:
1.“Пътна мрежа“
2.“Видове ППС“
3.“Сигнализиране на движението с пътни знаци“
4.“Конфликти на пътя“
5.“Прогнозиране на пътно транспортна обстановка“
VІ клас-5часа
Глобални теми:



1.“Пътищата в Р.България“
2.“Сигнализиране на движението с пътни знаци“
3.“Специални моторни средства“
4.“Конфликти на пътя“
5“Зрение и безопасност на движението“
VІІ клас – 5 часа
Глобални теми:
1.“Ориентиране при пътуване“
2.“Моторни превозни средства на две колела“
3.“Пътна сигнализация“
4.“Конфликти на пътя“
5.“Зрение и безопасност на движение“
VІІІ клас – 4часа
Глобални теми: 
1.“Движение извън населени места“
2.“Превозни средства“
3.“Движение през отделните части на денонощието в извън населените места“

IX клас-4 часа
Глобални теми:
1.“Елементи на пътя .Пътна маркировка“
2.“Пътни знаци“
3.“Превозни средства“
4.“Основни правила за движението по пътя“
  X клас-3 часа
Глобални теми:
1.“Категоризация на МПС.Правоспособност на водачите“
2.“Принудителни административни мерки“
3.“Влияние на алкохола,наркотиците и други упойващи  вещества при                  
управление МПС.“
XI клас-4 часа
Глобални теми:
1.“Транспортна култура“
2.“Особени правила за някои участници в движението“
3.“ПТП“ .“Правомощия на органите за контрол на движение по пътищата“
XII клас-3часа
Глобални теми:
1.“Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите“
2.“Пътно-транспортни произшествия-рискове и злополуки на пътя“
3.“Правомощия на органите  за контрол на движението по пътищата.“

5. Определените учители да разполагат с учебните програми по Безопасност на 
движението и представят графика за провеждане на часовете.

Срок: м.ІХ.2020 год.                     Отг.Комисия по БДП, учителите

6. Преподаваният учебен материал се отразява в ел. дневник на всеки клас, както е по 
другите учебни предмети.

             
 Срок: до края на учебния ден      Отг. Учителите



  
7. При подготовка на занятията учителите ползват учебни тетрадки по Безопасност на 
движението, Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на Закона за 
движение и други.

Срок: през учебната година   Отг. Учителите

8. Създаване на организация за безопасно пътуване на учениците с ученическите 
автобуси.

 Срок: през учебната година   Отг. А. Паунова

9. С учениците от І – VІІ  клас учителите да провеждат ежедневно в края на 
последния час “Петминутка” за безопасността на движение и задължението на учениците 
за тяхното безопасно движение и поведение на улицата. 

Срок: всеки ден   Отг. Учителите

10. С децата от ПГ и учениците от I – ХII клас провеждане по график на 
„петминутка” по безопасността на движение от районния инспектор на ДПС към МВР 
гр.Чирпан М.Бурова.

11. Класните ръководители да провеждат беседа-разговор за поведението на 
учениците като участници в пътното движение.

Срок: в края на всеки месец    Отг. класните ръководители

12. В района на училището да се поддържа в изправно състояние  наличните 
парапети, хоризонтална и вертикална маркировка.
Срок: постоянен, отг. Директора, комисия БДП, общинска комисия по БДП

13. При всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 
наблюдения и други/ да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за 
движение и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.

Срок: постоянен   Отг. Преподавателите

14. В паралелките да се проведе викторина по БДП и да се излъчи училищен отбор за 
участие в общинската викторина по БДП.
   Срок: м. март – април 2021г .       Отг. Преподавателите по БДП

15. Организиране на училищно състезание –„Зная правилата на пътя“, с ученици от 
начален етап .
                                Срок:м.октомври 2020 и  м. април  2021 г.              
 Отг. Учителите по ФВС и преподавателите по БДП
   
16. Да се организира училищно състезание –„Зная правилата на пътя“, с ученици от 
прогимназиален етап .
      Срок: м.октомври 2020 и  м. април  2021 г.           
   Отг. Учителите по ФВС и преподавателите по БДП
   

17. Изготвяне на презентации от учениците по БДП
                 Срок: м. март  2021г.               Отг. . Класните ръководители



   
 18. Провеждане на изложба  с най-добрите проекти под надслов “ Аз и другите на пътя”

    Срок: м. април 2021 г.             Отг.учителите по изобр.изкуство   и                                             
преподавателите по БДП             

                                                                                                                                                                 
19. В случаите, когато възникнат пътно-транспортни произшествия с наши ученици, 
Директорът задължително да информира МОН и РУО в срок от 24 часа при настъпила 
смърт и в срок до 3 дни при нараняване.

Срок: съгласно текста  Отг. Директора

20. При настъпило ПТП с ученици от училището, завършило с нараняване или смърт, в 
едноседмичен срок да се организира и проведе заседание на ПС и общородителска среща.
                                Срок: постоянен   Отг. Директора

  21. Да се извършва текущ контрол на учебния процес по БДП.
 Срок: постоянен   Отг. Директора

22. В края на учебната година:
22.1. Да се подготви и изпрати в РУО  информация за работата в училището по БДП през 
учебната година, която да бъде обсъдена и приета на ПС.

           Срок: юни - юли  2020 г.   Отг. Директора

22.2. Да се разработи план за организиране на обучението по БДП през 
следващата учебна година, който да бъде обсъден и приет на ПС.

           Срок: юли 2021 г.       Отг. Директора и комисията по БДП

                                                                

                                          

                                                 Председател на комисията по БДП:………….
         

                                                                                                          /  Стефка  Апостолова/
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