
В. Дейности и задачи на директорите на училищата по обучението по БДП 
 

Дейностите и задачите на директорите на училища са посочени в Заповед № РД 09-773 
от 19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката. 
В допълнение към заповедта и във връзка с нейното по-ефективно приложение, 
обръщаме внимание на следното: 
 
В началото на учебната година: 
1. В Списък - Образец № 1 приоритетно се вписват учители с професионална 

квалификация по БДП. 
2. Изисква се от учителите своевременно да разработват годишното тематично 

разпределение на учебното съдържание по БДП в два варианта: за задължителните 
часове по БДП в часа на класа и за часовете по ЗИП или СИП. 

3. Обучението по БДП под формата на ЗИП и СИП се планира, финансира и 
провежда, ако са изпълнени следните условия: 

- обучението се провежда от учители с професионална квалификация по БДП; 
- учителите имат разработени и утвърдени годишни учебни програми по БДП за 
ЗИП и СИП; 

- училището разполага с необходимата материално-техническа база и дидактическо 
осигуряване на обучението по БДП - учебни тетрадки за учениците, кабинети, 
площадки, помагала, табла, схеми и др. 

4. Обучението на учениците от V - VIII клас по БДП се извежда и организира извън 
училище само в краен случай, когато: 

- няма учители с професионална квалификация по БДП; 
- не могат да се осигурят лектори-учители с професионална квалификация по БДП; 
- няма учители, които да отговарят на изискванията на т. 2 от Заповед № РД 09-773 
от 19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката. 

5. При извеждането на обучението на учениците от V-VIII клас по БДП извън 
училище, трябва да са: 

- осигурени учители с професионална квалификация по БДП; 
- осигурени учебни кабинети, обзаведени по изискванията на учебните програми по 
БДП за V-VШ клас, а не за водачи на МПС. 

6. Разработва се програма за създаване и поддържане на материално-техническа база 
по БДП в училището. 

7. Разработва се план за квалификацията на учителите по БДП. 
8. Изграждат се училищни комисии по БДП, в които да се включат представители на 

ръководството на училището, учители с професионална квалификация по БДП и 
на настоятелството. 



9. Съгласуват се с училищната комисия по БДП: 
- учебните програми и обучението по БДП под формата на ЗИП и СИП по класове 
като учебно съдържание и брой часове; 

- планът за квалификация на учителите по БДП; 
- програмата за създаване на учебната материално-техническа база по БДП в  
училището; 

- подготвените анализи за причините, предизвикали пътно транспортни 
произшествия с ученици от училището, ако има такива. 

10. Организира се и се провежда родителска среща за поведението на учениците в 
условията на пътното движение. 

- Разработва се и се изпълнява план за обезопасяването на районите на детските 
градини и училищата. 

- Съгласуват се с общините необходимите средства за осигуряване на учебната 
материално-техническа база и обучението по БДП. 

- Подготвя се и се представя в РИО информация за създадената организация на 
обучението по БДП в началото на учебната година (учебна материално-техническа 
база, учители с професионална квалификация по БДП, осигуреност на учениците с 
учебни тетрадки и помагала). 

 
През учебната година: 
1. Контролира се учебният процес по БДП. 
2. Планира се и се организира изпълнението на училищните програми за подобряване 

безопасността на движението по пътищата за периода 2004-2006 г. 
3. Планира се и се организира изпълнението на програмата за създаване и 

поддържане на учебната материално-техническа база по БДП. 
4. Планират се и се организират квалификационни курсове за учители по БДП. 
5. Постоянно се работи с учениците и родителите им за осигуряване на учебния 

процес с учебни тетрадки и помагала по БДП. 
6. Задължително се информира министъра на образованието и науката и РИО при 

настъпило пътно транспортно произшествие с дете или ученик, в срок от 24 часа - 
при смъртен случай, и в срок до три дни - при нараняване. 

7. Осигуряват се възможности за участие на училището в различни проекти по БДП. 
8. Осигурява се безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици към 

средищното училище, като специално се определят възрастни придружители на 
учениците в автобусите. 

 
В края на учебната година: 
1. Подготвя се информация до РИО за състоянието на обучението по БДП в 

училището. 



2. Планира се, съвместно с училищната комисия по БДП, разпределението на 
часовете по БДП за следващата учебна година по учители с професионална 
квалификация по БДП и по класове. 

3. Отчита се пред педагогическия съвет, съвместно с училищната комисия по БДП, 
изпълнението на училищната програма за подобряване безопасността на 
движението по пътищата за периода 2004-2006 г. 

4. Обсъжда се с училищната комисия по безопасност на движението по пътищата на 
мерки за повишаване на ефективността на учебния процес по БДП, подобряване на 
учебната материално-техническа база и обезопасяване района на училището. 

5. Директорът на съответното училище носи отговорност за качественото и 
ефективно осигуряване и провеждане на учебния процес, независимо от това дали 
той се осъществява в училището или извън него. 

 


