
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

             
 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 
 

за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) 

 на децата в детските градини и на учениците от І до VІІІ клас за РИО................................................ 

І. Обобщени статистически (емпирични) данни в края на учебната....................година 
 

№ по 
 ред Показатели Брой 

 в училища 
%  

в училища 
Брой в детски
     градини 

% в детски 
градини 

Брой 
 общо 

%  
общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общ брой детски градини, в които се осъществяват 

занимания за възпитание на децата по БДП       

2. Общ брой училища, в които се изучава БДП и обучението 
в часа на  класа е включено в училищния учебен план 

      

3. Залагане на отделен ред в Списък-образец № 1 на 
часовете по БДП – за ЗИП 

      

4. Залагане на отделен ред в Списък-образец № 1 на 
часовете по БДП – за СИП  

      

5. Материално-технически условия за провеждане на 
обучението по БДП: 

      

5.1 – в специализирани кабинети;       
5.2. – в класни стаи с онагледяване на обучението по БДП;       
5.3. – в класни стаи без допълнително онагледяване;       
5.4. – на площадки (полигони) по БДП       
6. Брой учители, с професионална квалификация по 

Методика на обучението по БДП 
      

7. Брой учители, повишили квалификацията си       
8. Брой директори, преминали обучение по планиране, 

организация и контрол на обучението по БДП 
      

9. Брой изградени училищни комисии по БДП (УКБДП)       
10. Брой курсове за обучение на членове на УКБДП        
11. Брой училища с обучени членове на УКБДП        
12. Брой групи за обучение на ученици-велосипедисти:       

 – в т.ч. групи по СИП        
13. Брой ученици-велосипедисти        



1 2 3 4 5 6 7 8 
 14. Материално-технически условия за провеждане на 

обучението на ученици-велосипедисти:  
      

14.1. – полигони       
14.2. – кабинети       
14.3. – велосипеди       
15. Осигуреност на учебния процес с учебни помагала и 

тетрадки за учениците 
      

16. Осигуреност на учебния процес с учебни програми и 
дидактически материали за учителите 

      

17. Тематични проверки по БДП от РИО       
18. Вътрешно-училищен контрол (брой проверки)       
`19. Осигурен междуучилищен превоз        
19.1. – определени графици и маршрути и обсъдени с 

родителите 
      

19.2. – пътни книжки/пътни листа и др. (за училищни МПС)       
19.3. – предпътен преглед на МПС (за училищни МПС)       
19.4. – определен придружител       
19.5. – ежедневен медицински преглед на водача  

(за училищни МПС и водач, назначен в училището) 
      

20. Инструктажи-петминутки в края на последния час       
21. Обезопасяване на района на училището:       

21.1. – дежурен полицай       
21.2. – светофари       
21.3. – пътни знаци       
21.4. – хоризонтална маркировка       
21.5. – изкуствени неравности       
21.6. – обезопасителни огради       
21.7. – улично осветление       
21.8. – ограничаване достъпа на МПС в училищните дворове       
22. Брой ПТП с деца или ученици       

 – в т.ч. със смъртен случай       
 
ІІ. Обобщена аналитична информация за проблеми, процеси и тенденции……………………………………………………………………………….. 
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