
 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” 
СТАРА ЗАГОРА 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ОТЧЕТ 
 ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА И РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП 
 

НА ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“ за 2020/2021 година 

 
 

Приет на заседание на педагогически съвет с протокол № 13/ 13.09.2021г. 

Комисия: 

Инж.Е.Малешкова 

Инж. К.Стамов 

Иван Иванов 



 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 
 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Изпълнение на мярката 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в 
гимназията 

1.1.1  
 

Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2021 г. на 
Педагогически съвет. 

 

Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2020/2021 г.. приет на заседание на 

ПС на 13.09.2021 г. 
 

1.1.2 Изпълнение на НСБДП за периода 
2021 - 2030 г. и всички произтичащи 
от нея документи от компетентните 

държавни структури на централно, 

областно и общинско ниво. 

Секторни стратегии за БДП, планове за действие, закони, подзаконови нормативни 
актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани 

от органите на изпълнителната власт. 
 

 

1.1.3 Годишна актуализация на Плана за 
действие за БДП 2021/2022 г.  

Актуализиран План за действие за БДП. 
 

Информация, докладвана на заседанията на педагогическия съвет. 

1.1.4 Докладване на изпълнени мерки по 
БДП на заседанията на педагогически 

съвет. 

Регулярна отчетност на политиката по БДП. 

Обобщена информация за заседанията на педагогически съвет  

 

1.1.5 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП 
за взаимодействие по обмен на 

информация, анализиране на 

пътнотранспортните произшествия с 
участие на деца.  

Изготвени обобщени справки за ПТП с участието на деца по вид и показатели, които се 

съдържат в Автоматизираната информационна система „Пътна полиция" на МВР, 
подсистема ПТП, и в нейния Справочен модул.  

Запознаване с БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата.  

 

1.2 Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 



 държавната политика в областта 

1.2.1 Координация на действията на 
РУО,Общинската и областна комисии  

за вземане на съвместни решения и 
прилагане на общи практики в 

областта на БДП. 

Кореспонденция между институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование. 

1.3 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 
различните аспекти от БДП 

1.3.1 Прилагане на единна комуникационна 
стратегия по БДП.  

  Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. 

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни 
институции в общественото пространство. 

Официална интернет страница на МОН – www.mon.bg 

Официални страници на РУО,   училища,  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като 

участници в движението по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на ученици 
по БДП в системата на образованието 

в единна концептуална рамка: 
 

- интегриране на темите по БДП в 
темите от учебното съдържание 

по общообразователните учебни 
предмети и/или по предметите за 

придобиване на професионална 

квалификация, едновременно с 
преподаването им като отделен 

  

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на  учениците по БДП  

 

 

Подготвени  теми „5 минутки” за последните часове. 

 

 

Подготвени видеоклипове  - Пет Минутки” за часовете 



предмет; 

 
 

- насоченост на БДП не само към 

придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна на 

нагласите и мотивацията; 
 

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 

така да включват обучение и 

опит на практика - както в 

защитена среда, така и в реални 

условия, адаптирани към ролята, 

която имат в системата за 

движение, в т.ч. обучение по 

оказване на първа помощ за 

учениците в горните класове; 

 
- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП. 

 

 

 

 

Разглеждане на видеоклипове с катастрофи и обсъждане на причините за ПТП 

 

 

 

 

Теми:”Етика на пътя”; „Как да намалим риска от ПТП”; „Колко опасен е алкохола” и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени състезания по БДП 

2.1.2 Организиране и провеждане на  
извънкласни инициативи по БДП за 
деца и ученици в системата на 

образованието. 

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП. 

Подготвено табло по БДП 



2.1.3 Организиране и провеждане на 
национални състезания по БДП, 

национални, регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца и 
ученици в системата на 

образованието, свързани с културата 
на движение по пътищата. 

Проведен вътрешен кръг на национално състезание по Безопасност на движението по 
пътищата - 22 март 2021г. 

Участие в организирането и провеждането на Общински кръг - 29.04.2021г. във Второ 
ОУ. 

Проведен Областен кръг на 15.05.2021г. в ПГМТТ „ Н.Й.Вапцаров” 

Съвместно с Училища, МВР, Сектор Пътна полиция, РУО 

2.1.4.1 Организиране и провеждане на 
Национално състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас 

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, 
свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна 

безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни 
решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка 

отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото 
личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, 

уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и 

някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП. 

 Участие в Национален кръг  по Безопасност на движението по пътищата проведен в 

Русе на 18.06.2021г. 

2.1.4.2 Организиране и провеждане на 
национално състезание по професия 
"Най-добър млад автомонтьор и 

водач на МПС" и  участие в 
международно  европейско 

състезание по професия "Най-добър 

млад автомонтьор и водач на МПС". 

Ученици от професионалните 
гимназии 

Подкрепа на учениците от ПГ за изява на теоретичната подготовка, практическите 
умения и компетентностите,придобити при обучението по професията за изпълнение 

на автомонтьорски операции,спазване на правилата по БДП и безопасно майсторско 
управление на автомобил. 

Подпомагане на учениците за изява на професионално-личностни качества - 
комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, адекватни реакции при 

управлението на МПС.  
Състезанието се провежда със съдействие на МОН, ДПОО, професионални гимназии, 

Интер Карс България ЕООД 

Вътрешен кръг на състезанието се проведе на 22.02.2021г. 

Регионален кръг проведен на 23-24.04.2021гв Бургас 

2.1.5 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 
насочени към деца и ученици.  

 

Проведена Викторина и велорали „Приятели на две колела“ съвмесно с месната 

комисия за борба с противообществените прояви и ОДМВР – Стара Загора 8 юли 2021г. 



2.1.6 Участие в кампании на ОКБДП за 
безопасна градска мобилност, 

насочени към деца и ученици  

Ежемесечен бюлетин с актуални теми . 

 

2.1.7 Активизиране на дейността на 
училищните комисии в развитието на 

средата за обучение по БДП и 
прилежащата пътна инфраструктура 

и организация на движението в 
непосредствена близост до 

училището.  

Проверка на района около училището за пътни знаци, маркировка, изкуствени 
неравности за намаляване на скоростта. 

Подготвен инструктаж по БДП за прибиране на учениците от училище 

2.2 Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за 

безопасно управление на пътни превозни средства 

2.2.1 Изпълнение на цялостна концепция за 

реда, изискванията, организацията, 
условията и начина на провеждане на 

обучението на кандидат-водачите и 
придобиване на правоспособност за 

управление на ППС. 

Подготвени водачи за безопасно управление на пътни превозни средства. 

Изпълнени на мерки за подобряване на реда, изискванията, организацията, условията и 

начина на провеждане на обучението за придобиване на правоспособност за 
управление на МПС, провеждане на изпитите на кандидатите.  

През изминалата година са обучени 13 ученика от тях 11 взеха успешно шофьорска 

книжка. 

 

2.2.2 Организиране и провеждане на 
превантивни кампании за опазване 
живота и здравето на водачите на ППС 

с акцент върху 

превишената/несъобразената скорост, 
шофирането след употреба на 

алкохол, наркотични вещества и 
техните аналози, ползването на 

предпазни средства, техническата 
изправност на МПС,  поведението на 

участниците в движението към 

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на 
движението по пътищата 

Подготвени видео-материали за ЧК с катастрофи и в часовете по Безопасност на 

движението. 



 

 

 

 

 

 

 

уязвимите участници в него, при 

преминаване на автомобил със 
специален режим на движение и др.  

2.2.3 Изпълнение на специализирани мерки 
за рискови групи водачи: нови водачи, 

водачи с регистрирани нарушения, 
водачи с възраст над 65 г., в т.ч. 

обучения за въздействието на 
наркотичните вещества и техните 

аналози върху централната нервна 
система и последиците при 

управление на превозно средство след 
тяхната употреба. 

Допълващо и надграждащо обучение за водачите на МПС след придобиване на 
правоспособност. 

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на 

движението по пътищата. 

 Разработени се теми за алкохол, наркотици. Подготвени видеоклипове за час на класа. 

Беседи с медицинско лице. 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 
пътищата. 

Отбелязване на 29.06.2020г. Деня на безопасността на движението по пътищата в часа на 

класа. 

 

2.3.2   Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, 

 Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и др. 

Отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD 16.09.2020г. 

 

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия 15.11.2020г. Подготвени видеоклипове и материал. 

 


