


1 

Приложение IV 

П Л А Н 

ЗА  ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучението и организацията на учебния процес по безопасност на движението по

пътищата /БДП/ се извършва в съотвествие със Стратегията на МОН за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата за периода 2011-2020 г. /Заповед № РД-1289/31.08.2016 г. на 

Министъра и образованието и науката/ на осн. §4 от Допълнителните разпоредби на 

Закона на движение по пътищата /Държавен вестник, бр. 20 от 1990 г./;  

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми по БДП за VІІІ-XII

клас, утвърдени със Заповед № РД-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и 

науката. 

3. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците.

4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по

безопасност на движението по пътищата. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните

образователни изисквания. Занятията се провеждат от учителя по БДП в часа на класа 

през учебната година. Предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през 

цялата учебна година. 

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се

използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно-методически помагала и 

други нагледни материали. 

III. ЦЕЛИ

1. Опазване живота и здравето на учениците.

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на

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

разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата. 

IV. ЗАДАЧИ

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

безопасно движение по пътищата. 

2. Придобиване на готовност за адекватно поведение а учениците като участници в

пътното движение. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните

опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението

правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 
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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. Да се ограничи достъпа на превозни средства в училищния двор и подобри

пропусквателния режим на територията на училището. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ УЧИЛИЩНО НИВО 

1.1  Създаване на училищна комисия по възпитание и обучение по БДП в 

ПГКО в състав: 

Председател: Павлина Димчовска, старши учител 

Членове: 1. Елисавета Димитрова, старши учител 

2. Антоанета Христова, старши учител

1.2. Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 и училищните учебни 

планове часовете за изучаване на  БДП. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: директор 

1.3. При осигуряването на процеса на обучение по правилата на безопасност на 

движението по пътищата при разработването на училищния учебен план се следва 

Заповед № РД-09-619 от 31.10.2000 г. на Министъра на образованието и науката и и 

Заповед № РД  09 773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, която е 

в съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по 

пътищата. 

Срок: Комисия БДП 

Отг.: директор 

1.4. При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни 

програми, тетрадки и помагала.  

Срок: 30.09.2022 г. 

Отг.: председател на 

комисията по БДП 

1.5. За преподаватели по БДП се определят  както следва: 

VІІІ клас -  Павлина Димчовска
IX клас – Павлина Димчовска
X клас – Павлина Димчовска 

XI клас – Павлина Димчовска 

XII клас – Павлина Димчовска

          1.6. Утвърждаване график на обучение по БДП в ПГКО, както следва: 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

Клас Бр. часове 

годишно 

Тема Преподавател Място на 

провеждане 

8 4 уч. часа 

I уч. Срок – 2 

уч. ч. 

1.Движение извън

населено място през 

деня. ЖП прелези. 

Маневри на пътя 

2.Движение извън

населено място през 

нощта и при различна 

видимост. 

П. Димчовска Класна стая, 

двор, жп. гара 



3 

II уч. срок - 2 

уч. ч. 

3. ППС и МПС –

системи за активна и 

пасивна безопасност. 

4. Основни правила на

движението през 

отделните части на 

денонощието в и извън 

населените места 

9 4 уч. часа 

I уч. Срок – 2 

уч.ч. 

2 ч. /II уч. срок 

1. Структура на пътя.

Видове маркировка. 

2. Групи пътни знаци

3. Скорост на

джижение на МПС 

/автомобил, 

мотоциклет, мотопед, 

велосипед, ел. скутер, 

скейтборд и др. 

4. Действия на водача

според средствата за 

регулация на 

движението. 

П. Димчовска Класна стая, 

кът БДП, 

улична 

маркировка 

10 4 уч. часа 

I уч. Срок – 2 

уч. ч. 

II уч. срок – 2 

уч. ч. 

1. Категории МПС и

свидетелства за 

тяхното 

управление. 

2. Административни

наказания на 

нарушителите 

3. Поведение на

контролните 

органи при 

констатирани 

нарушения. 

4. Санкции, глоби,

фишове, 

отнемане на 

документи 

П. Димчовска Класна стая, 

кът БДП  

11 1 уч. час 

1 ч./I уч. срок 

1.Пешеходци и водачи

за толерантност  на пътя 

П. Димчовска Класна стая, 

кът БДП, жп. 

гара 

12 1 уч. час 

1 ч./I уч. срок 

1. Устойчива

безопасност на пътя. 

Пътно-транспортните 

произшествия – рискове 

и злополуки на пътя 

П. Димчовска Класна стая, 

кът БДП, жп. 

гара 

1.7. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа 

да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в областта, получена от 

КАТ и РУО – гр. Враца.  

Срок: 30.09.2022 г. 

Отг.: кл. ръководители 
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1.8. В началото на учебната година комисията по БДП да направи преглед на 

материално–техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за 

обезопасяване на училището. 

    Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: председател на комисията по БДП 

1.9. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на 

комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи 

БДП. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: председател на 

комисията по БДП 

1.10. Съвместно с общинското ръководство и кмета на селото да се осигури 

обезопасяване района на училището. 

     Срок: 15.09.2022 г. 

     Отг.: зам.-директор АСД 

2. По време на учебната година

2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият 

учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките. 

Срок: през годината 

         Отг.:преподавателите по  БДП 

2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на 

планираните мероприятия.  

2.3. Да се поканят представители на КАТ и транспортна полиция , които да 

запознаят учениците с правилата за БДП и опасностите на пътя. 

Срок: през годината 

  Отг.: директор 

2.4. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни 

предмети – физика, математика, етика, философия, предприемачество, БЕЛ; 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

2.5.  Учителите да провеждат ежедневно в края на учебния час „пет минутки” – 

особено за учениците в 8 клас, краткотрайно занимание, напомняне на БДП и 

задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при завръщане в дома. 

След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците до улицата и да 

ги изчакват да се разотидат. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

2.6. Да се оформи кът в училищния двор за БДП, с активното участие на 

учениците, където да се провеждат викторини и игри, свързани с БДП. 

Срок: постоянен 

Отг.: ЗДАСД,  

Комисия ВО по БДП 

2.7. Да се проведе една родителска среща за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. Да се организира бдение в памет на три години от 

кончината на Тихомир Ивайлов Каменов, ученик в 12 клас на ПГКО,  загинал в ПТП с 

мотор. 

          Срок: 26 октомври 2022
           Отг.: Комисия БДП 

2.8. Да се изработят нагледни материали. 
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Срок: постоянен 

 Отг.: Председател БДП,

комисия, учители ТП 

2.9. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП и се планира квалификационна дейност с учителите, преподаващи 

БДП. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, ЗДАСД 

2.10. При провеждане на обучение извън сградата на училището/детската 

градина, при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в страната и в 

чужбина, абитуриентски балове, олимпиади, състезания и други организирани 

училищни дейности, извънкласни масови прояви и публични изяви директорът има 

задължения, регламентирани с наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма и наредба 

на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното 

образование, в т.ч. провеждане на инструктаж по транспортна безопасност с възрастните 

придружители и с учениците и децата. Преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за 

безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се 

попълва маршрутен лист от ръководителя на групата – Приложение №1 към плана. 

         Срок: постоянен 

       Отг.: учителите 

2.11. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и 

настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на културата и РУО на 

МОН  гр. Враца в срок от 24 часа. 

Срок: постоянен  

Отг.: директор председател на комисия 

по БДП, зам.-директор АСД,

2.12. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт да се организират незабавно заседания на Педагогическия съвет и 

общоучилищна родителска среща. 

Срок: постоянен Отг.: 

директор,  Комисия БДП 

3. В края на учебната година

3.1. Да се изготвят писмени доклади за резултатите от обучението на всеки 

ученик по БДП за учебната година. 

Срок: 30.06.2023 г.

Отг.: класни ръководители 

3.2. Да се подготви и изпрати в РУО на МОН за гр. Враца Информационна карта 

за отчитане състоянието, възпитанието и обучението по БДП за учебната година. 

Срок: 05.07.2023 г. Отг.: Председател

на Уч. комисия по БДП

При бездействие от страна на учители и ръководството на училището или при 

неизпълнение на този план, което води до застрашаване живота и здравето на 

учениците, се носи отговорност по чл. 187, т. 3 и т. 7 от Кодекса на труда. 

Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №9 от 12.09.2022 г. и е утвърден със 
Заповед № 466/14.09.2022 г. на Директора на ПГКО 
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