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ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

1. Създаване на условия и организация за свеждане до минимум на ПТП с 

ученици от гимназията. 

2. Създаване на условия за БДП при зимни условия и други проблемни 

климатични  ситуации. 

2. Опазване живота и здравето  на педагогическия и непедагогическия 

персонал. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Възпитанието и обучението на учениците от гимназията по БДП да съдейства за 

формиране на знания и умения за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за 

изграждане на етични взаимоотношения при движение по пътищата, за нова 

обществена култура по отношение на БДП. 

2. Да продължи обучение на учителите по БДП в гимназията. 

3. Да се подобри материално-техническата база и обзавеждането със съвременни 

технически средства за ефективно обучение. 

4. Дидактическо осигуряване. 

5. Да се прави периодично анализ на информацията за причини, обстоятелства и 

последици от ПТП с ученици. 

6. Да се работи активно за решаване на следните проблеми: 

-осигуряване на по-добри условия за превантивна медицинска, психологическа и 

законодателна информация по проблемите; 

-обезопасяване на района на гимназията; 

-усъвършенстване ръководната и контролната дейност на директора върху 

обучението по БДП; 

-активизиране участието на родители и общественост за намаляване на 

вероятността от ПТП; 

7. Разширяване формите на взаимодействие в сътрудничество с общински 

структури, КАТ, МВР за решаване на конкретни проблеми по БДП. 

 

ІІІ.  ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. В началото на учебната година класните ръководители запознаха  учениците с 

пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

2. Класните ръководители да проведоха беседа–разговор за поведението на учениците, 

като участници в пътното движение.  

3. Реализирана е изложба, свързана с  БДП. 

4. В началото на учебната година е планирана подготовката на учениците по БДП, 

съгласно утвърдените от МОН Концепция за обучението на деца и ученици по БДП 

и нормативната уредба. Създадени са  условия за теоретично обучение на учениците 

от V до ХІІ клас.  

5. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 

наблюдения и др./ се провеждат разговори с учениците  за припомняне на правилата 

за безопасност на движение и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

6. Провежда  се ежедневен инструктаж в 5, 6, 7, 8 класове от всички преподаватели. 

7. За реализиране на целите на обучението се сътрудничи с:  

- Община Монтана 



- БМЧК 

- СБА 

- КАТ 

- средства за масова информация 

8.  Района на училището е обезопасен по отношение на достъп на превозни средства в 

двора му. 

9. Своевременно се уведомяват на компетентните органи за наличие на необезопасени 

участъци и конфликтни точки 

 

IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ  
 Обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението. 

 Правилен превоз на деца и създаване на безопасна инфраструктура.  

 Добър личен пример от страна на възрастните 

 

V. ОСНОВНИ ТЕМИ 
В часовете по БДП са разгледани темите, както следва: 

V клас 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен път. 

Пътни превозни средства. Видове. Моторни превозни средства. 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с пътни знаци. Предупредителни пътни 

знаци за опасност, пътни знаци, относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана 

и отменяне на въведената забрана. 

Поведение на пътя . Конфликт на пътя. Конфликти на пътя. 

Перцептивни умения за безопасно поведение на пътя. Прогнозиране на пътно транспортна 

обстановка. Въвеждам –предвиждам. 

 

VI  клас 

Видове пътища. Пътна маркировка.  

Пътни знаци с задължителни предписания, със специални предписания и даващи 

допълнителна информация. 

Моторни превозни средства със специален режим на движение. 

Алкохол. 

Сензорни характеристики на зрението. 

 

VII клас 

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация. 

Мотопед. 

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др. допълнителни табели. 

Скорост. Пътно транспортни произшествия. 

Сензорни характеристики на зрението. 

 

VIII клас 

Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. Маневри на пътя 

Движение извън населено място през нощта и при различна видимост 

ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност. 

Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените 

места. 

 

IX клас 

Структура на пътя. Видове маркировка. 

Групи пътни знаци. 



Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. 

скутери, ховърбордове).  

Основни правила на движение по пътя 

Х клас 

Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

Административни наказания за нарушителите 

Влияние на алкохола, наркотиците и други упойващи вещества при управление на МПС 

Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя. 

 

XI клас 

Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите. Особени правила за някои 

участници в движението 

 

XII клас 

Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите. Пътнотранспортни 

произшествия – рискове и злополуки на пътя. 

 

Взетите часове и темите са отразени в електронните дневници на класовете. 

 


