
УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 
 

Училищната комисия е важен елемент в системата за възпитанието и обучението по 
безопасност на движението в училище. Тя има за задача да организира и осигурява 
необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес  по безопасност на 
движението във всяко едно училище. Компетентността на и правилното формиране на 
нейния състав има решаващо значение за нейното ефективно функциониране и постигане на 
положителни резултати.   
 

I. СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 
• Председател – представител на училищното ръководство. Директорът на 

училището, неговият заместник или пом. директорът, на който със заповед му се 
възлага отговорността за дейността по безопасността на движението в училището. 
Председателят на Училищната комисия по БДП задължително трябва да 
притежава необходимата квалификация по методика на обучението по БДП, 
добита по време на следването или в квалификационен курс, за което му е 
издадено съответното свидетелство по реда, утвърден от Министерството на 
образованието и науката. 
Председателят на Училищната комисия по БДП: 
- Прави предложение за състава на комисията и утвърждаването й от 

училищното ръководство; 
- Ръководи и носи отговорност за цялостната дейност на комисията; 
- Полага грижи за обучението и квалификацията на членовете на комисията; 
- Организира заседанията на комисията; 

• Членове на комисията 
- Представители на учителите (класни ръководители) от I – IV класове. Те могат 

да бъдат един или повече от един в зависимост от големината на училището. 
Желателно е това да бъдат учители, които имат интереси да работят по 
проблемите на възпитанието и обучението по БДП в училище; 

- Представители на учителите (класни ръководители) от V – VIII класове. За тях 
е в сила посоченото по-горе; 

- Представители на учениците от V – VIII или IX – XII класове и ученическите 
патрули по БДП; 

- Представител на патрулите по безопасност на движението в района на 
училището, организирани по НП ”ОСПОЗ”; 

- Педагогическият съветник; 
- Представители на училищното настоятелство; 
- Представител на отдел транспорт или комисията по организация и безопасност 

на движението в общината /кметството/; 
- Представител на "Пътна полиция" към полицейско управление на територията 

на общината; 
- Специалисти по организация и безопасност на движението и представители на 

неправителствени структури и организации имащи отношение към проблемите 
на обучението и опазването на децата в пътното движение – БЧК, СБА, 
Агенцията за закрила на детето и пр. 

- Представители на бизнеса, които биха могли да подпомагат училището в 
създаването на учебната среда за обучението по БДП. 

 



II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 
 

Предназначението на комисията е да изведе обучението извън училище и да го 
направи достояние на цялата общественост в населеното място и преди всичко на 
семейството. Така то ще придобие нов статус. 

Училището като институция не може да се справи само с глобалната цел на 
обучението по БДП "Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата и 
учениците да се опазят живи на пътя". Нейното постигане е в пряка зависимост от 
поведението на родителите и обществото на пътя. Децата са активни участници в пътното 
движение – те ползват градския транспорт, пресичат улици и кръстовища, управляват пътни 
превозни средства /велосипеди и МПС/. Отговорността за тяхната безопасност на улицата 
носят всички – родители, учители, водачи на МПС, обществото като цяло – неговите 
институции, неправителствени структури и организации. 
 

1. Определя, а при необходимост променя и допълва своя състав в зависимост 
от нуждите за осигуряване на по голяма ефективност и резултати от нейната 
дейност. 

 

2. Изработва плана за работата на комисията през учебната година, което 
включва: 
• Разглежда, съгласува и одобрява плановете за обучение по БДП на класните 

ръководители и учителите, преподаващи БДП в училище, които не са класни 
ръководители; 

• Изготвя и предлага на ръководството на училището план за финансиране и 
отчитане на часовете по БДП, които са извън часовете на класа, съгласно 
Заповед РД 2003 г. на Министерството на образованието и науката; 

• Планира тематиката за посещение на външни лектори и средства за хонорари и 
командировъчните разходи на лекторите; 

• Планира квалификационната дейност на учителите, комисията по БДП и 
начина за финансиране; 

• Осигурява дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 
часовете по БДП: 

- CD GenTest – софтуер за генериране тестове по БДП; 
- Фолиа за шрайбпроектор за I – IV и V – VIII клас; 
- Мултимедийни презентации; 
- Слайдове по познавателните структури 
- Учебни помагала; 
- Учебни филми по БДП; 
- Макети на пътни знаци – “пъзели” 
- Аудио касети с материали по БДП; 
- Други атрибути – стоп-палки, сигнални жилетки и пр. 
 

3. Изготвя информация, прави предложения и набелязва мерки за подобряване 
на учебно-материалната база за обучение по БДП: 
• технически средства: 

- мултимедия, шрайбпроектори, диапроектори, аспектомати; 
- персонални компютри, принтери и размножителна техника; 
- магнитни дъски и ситуации за моделиране; 
- други. 

• модулни площадки за обучение по БДП 
- модулни площадки за обучение по БДП с пътни знаци и организация 

на движението, отговарящи на познавателните структури, отразени в 
учебните програми за учениците от I-ви до VIII клас; 



- модулни площадки за обучение на велосипедистите по БДП; 
- модулни площадки за обучение на велосипедистите по майсторско и 

безопасно управление на велосипеда. 
 

4. Формиране и организация дейността на ученическите патрули по БДП 
• Определя с помощта на класните ръководители и утвърждаване групите от 

ученици от V - VIII и IX – XII клас, които ще работят като ученически патрули 
през учебната година; 

• Разработва и утвърждава плана за обучението и графиците за дежурства на 
патрулите, родителите, учителите и органите на пътния контрол; 

• Прави предложение пред ръководството на общината за включване на 
безработни учители по проектите на Националната програма от социални 
помощи към осигуряване на заетост /НП ”ОСПОЗ”/, като “Патрули по 
безопасност на движението в района на училището”. 

Забележка: Училищните комисии, които смятат да ползват тази форма /НП 
”ОСПОЗ”/, “Патрули по безопасност на движението в районите на училищата” 
могат да потърсят съдействието на специалистите от Национална асоциация 
професионална подготовка и квалификация. 

• Разглежда предложенията и утвърждава отчетите за дейността ученическите 
патрули; 

• Осигурява специални стоп палки “СТОП ! ДЕЦА” за патрулите; 
• Осигурява специални сигнални жилетки за всички ученици участници в 

групите на патрула по БДП. 
 

5. Обезопасяване на районите около училищата 
• Преди започване на учебната година прави преглед на пътната сигнализация и 

маркировка на улиците около училището и прави предложения до кметството 
/комисиите по организация и безопасност на движението/ за подобряване 
организацията на движението в района на училището; 

• Прави преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на училището, 
осигуряващи безопасност на учениците – предпазни мантинели и пана, 
изкуствени препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на 
движение на МПС; 

• Планира ползването на училищните патрули и патрулите по безопасност на 
движението в района на училището при провеждане на практически уроци в 
реална пътна среда /на улицата, кръстовищата, на спирките за обществен 
транспорт/, по време на велосипедни състезания по улиците в квартала или 
населеното място. 

    
6. Работа със семействата и родителите 

• За осигуряване на учебни тетрадки, помагала, забавни компютърни игри по 
БДП, светлоотразителни елементи по облеклото, чантите и раниците на 
учениците; 

• Организира посещения на родителите при провеждане на състезания на 
учениците по БДП и приложно колоездене 

• Организира родителски срещи и училище за родители по тематиката за 
възпитанието, обучението и опазване на децата в пътното движение, 
обсъждане на резултатите от атестациите на учениците; 

• Организира семейни състезания по безопасност на движението с участието: 
- на родителите, като водачи на семейния автомобил и велосипедисти и 
- на учениците като велосипедисти; 



Забележка: Регламенти за семейни състезания може да се получат от 
Националната асоциация професионална подготовка и квалификация 
/НАППК/. 

 
7. Организира подготовката и организацията на училищни състезания 

 

• Националното ученическо състезание по БДП в училище на две нива: 
- В класовете - между формираните в началото на учебната година 

отбори в класа; 
- Училищно ученическо състезание – между отборите от отделните 

класове за излъчване представителния отбор на училището за участие 
в общинското състезание и подготовка на отбора за общинското 
състезание по БДП; 

• Състезания по приложно колоездене: 
- Между формирани отбори вътре в класа /групи СИП – приложно 

колоездене/; 
- Училищно състезание по приложно колоездене в две възрастови 

групи, от които се излъчват представителните отбори на училището за 
общинското състезание по приложно колоездене: 
а) група ученици 10 – 12 години 
б) група ученици 12 – 14 години 

Забележка: Регламенти и материали /приложения/ за организиране и провеждане 
на училищни, общински и областни състезания по БДП и приложно колоездене 
се поместени в раздела /СЪСТЕЗАНИЯ/ на сайта на НАППК. 

 
Обучението на Училищните комисии по БДП се извършва по учебна програма, 

разработена от Национална асоциация “Професионална подготовка и квалификация” 
/НАППК/ - София, от хабилитирани преподаватели от Техническия университет и 
Инженерно-педагогическия факултет на ТУ – гр. Сливен и специалисти педагози по 
организация и безопасност на движението към НАППК.   

 


