
ПЛАН – ПРОГРАМА 
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП  

КЪМ АЕГ „ГЕО МИЛЕВ” 
 

I. Състав на училищната комисия по БДП: 

Председател: Соня Бъчварова 

Членове:  

1. Мирослав Стаматов 

2. Даниела Димитрова 

 

II. Функции и цели на Училищната комисия по БДП 

Изграждане на транспортна култура и формиране на умения на учениците да се опазят 

живи на пътя като активни участници в пътното движение – използване на градски 

транспорт, пресичане на улици и кръстовища, управляване на пътни транспортни 

средства (велосопеди, мотопеди и др.). Отговорността за безопасността на улицата 

носим всички – родители, учители, водачи на МПС. 

Във връзка с функциите и целите Комисията по БДП към АЕГ „Гео Милев”, гр. Бургас 

планира следните дейности и мероприятия за учебната 2022/2023 г. 

 

III. Дейности и мероприятия 

1. Класните ръководители да планират беседи и инструктажи  в началото и в края на 

учебната година, като запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района 

на училището. 

Срок – месец септември и месец юни  

Отговорници – класните ръководители VIII-XII клас 

2. Да се осъществи квалификационна дейност на членовете на комисията 

 Срок – септември 

Отговорник – Председателят на комисията 

 

3. Организиране на ученически кампании по БДП съвместно с учителите извън 

училищната сграда. 

Срок – постоянен  

Отговорници – членовете на комисията 

 

4. Цялостен оглед на маркировката, осветлението и пътните знаци в околностите и 

подходите към гимназията. При нужда от допълнително обезопасяване на района 

изработване на доклад до кмета и РУО. 

Срок – постоянен 

Отговорник: Комисията по БДП 

 

5. При възникване на ПТП с ученици задължително се информират: директора 

незабавно, Началника на РУО в срок от 24 часа, Министъра на МОН – до 3 дни. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Председателят на комисията по БДП 

 

6. При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в 

едноседмичен срок да се проведе ПС и родителска среща 

Срок – постоянен 



Отговорник: Председателят 

 

7. Да се изготвят преди всяка ваканция информационни табла и съобщения, отразяващи 

проблеми, свързани с безопасността на движението. 

Срок – постоянен 

Отговорници: Пед съветник, УС 

 

8. През месец май да се организира провеждане на състезание с учениците по БДП от 

АЕГ по приложно колоездене. Състезанието да бъде осъществено и със съдействието 

на родителите. 

Срок Месец април  

Отговорници: Мирослав Стаматов , Даниела Димитрова, мед.лице, представител на 

V  РУ на МВР 

 

9. През месец юни да се проведе среща на учениците от XI – XII клас с представители 

на КАТ и пробационна служба на съда на тема: „Последствията от употребата на 

алкохол и наркотици при водачите на МПС“. 

 

Теми предвидени за обучение по БДП в часа на класа 

 

VIII КЛАС - 4 ЧАСA 

№ ТЕМА  

1 Движение извън населено място през деня. ЖП 

прелези.  Маневри на пътя. 

Септември 

2 Движение извън населено място през нощта и при различна 

видимост 

Ноември 

3 Пътна среда.  Превозни средства.  ППС и МПС.  Системи 

за пасивна и активна безопасност. 

Март 

4 Правила и култура на поведение на пътя.  Движението през 

отделните части на денонощието в извън населените 

места  Основни правила на движението през отделните 

части на денонощието в извън населените места 

  

Май 

IX КЛАС - 4 ЧАСA 

№ ТЕМА  

1 Елементи на пътя Пътна маркировка Октомври 

2 Безопасност на движение по пътищата  Пътни знаци. Декември 

3 Превозни средства Март 

4 Безопасност на движение по пътищатаПравила и култура 

на поведение на пътя. 

Май 

X КЛАС - 4 ЧАСA      

№ ТЕМА  

1 Нормативно регулиране на движението по пътищата. 

Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите, 

Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

Ноември 

2 Нормативно регулиране на движението по пътищата. 

Принудителни административни мерки. Административни 

наказания за нарушителите 

Януари 



3 Култура на поведение на пътя. Влияние на алкохола, 

наркотиците и други упойващи вещества при управление 

на МПС 

Април 

4 Култура на поведение на пътя. Поведение на контролните 

органи при констатиране на нарушения от водачите на 

пътя. 

Май 

XI КЛАС - 1 ЧАС 

№ ТЕМА  

1 1. Траспортна култура и дисциплина на пешеходците и 

водачите. 

2. Особени правила за някои участници в движението 

3. Пътнотранспортни произшествия. 

4. Правомощия на органите за контрол на движението по 

пътищата. 

 

Февруари 

XII КЛАС - 1 ЧАС 

№ ТЕМА  

1 .      Траспортна 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. 

 

Февруари 

 

 

 

 

 


