ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
В съответствие със Закона за движението по пътищата, съгласно Заповеди на
министъра на образованието и науката, Концепцията за възпитанието и обучението по
безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и българското
училище, Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия за
подобряване БДП в Република България за периода 2007-2010 г., Стратегията на
МОМН за изпълнение на Националната стратегия за подобряване на БДП в Република
България за периода 2011-2020 г., Наредби, разпореждания и указанията на МОН след
1997 г. се провеждат квалификационни курсове в присъствена, очно-задочна и
дистанционна форма на обучение за:
1. Придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП;
2. Периодично обучение на 4 години (актуализиране и поддържане на знанията
съобразно изменения в нормативната база, нови учебни помагала и дидактически
средства, нови технологии и техника в обучението по БДП);
3. Специфични умения за работата на училищните комисии по БДП;
4. Планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по БДП (за
директори на училища и детски градини);
5. Организация на обучението на децата и учениците-велосипедисти.
Обучението за повишаването на квалификацията на педагогическите кадри се осъществява
от български висши училища, акредитирани да провеждат обучение по предучилищна и

начална училищна педагогика от професионално направление „Педагогика”, съгласно
Закона за висшето образование (ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм., бр. 68 от
02.08.2013 г.). Обучението следва да се извършва от преподаватели, специалисти в
областта на БДП и по съдържанието на модулите по примерната учебна документация
и с опит в подготовката на педагогически кадри. Притежавана квалификация „машинен
инженер“ и правоспособност за управление на МПС или „инструктор за обучение на
водачи на МПС“ не са достатъчно основание за преподаване в подобни
квалификационни курсове.
След 2006 г. всички учители, които обучават деца и ученици по БДП следва да са
преминали квалификационен курс по методика на преподаване на БДП, по утвърдената
от МОН примерна учебна документация.
На завършилите квалификационен курс, висшите училища издават удостоверения
(за професионална квалификация, за повишаване на квалификацията, за периодично

обучение) съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите училища (ПМС № 215/2004 г., ДВ, бр.
75/2004 г., посл. изм. ДВ бр. 39/2009 г.). Други свидетелства, сертификати и т.н. за
преминат квалификационен курс по дейностите и методиката на преподаването на БДП
не следва да се признават.
С цел осигуряване за кратко време на голям брой педагогически кадри, подготвени
по методика на преподаване на БДП и за дейностите по БДП, във връзка с промените в
законодателството, концепциите и учебната документация, в периода 1998-2006 МОН е
разрешавало на центрове, научно-педагогически колективи, асоциации да провеждат
квалификационни курсове на учители - ЦИУУ – София, ИПКУ - Стара Загора, ИПКУ –
Варна, колектива за нови технологии към Техническия университет – София,
Националната асоциация „Професионална подготовка и квалификация", Асоциация
„Безопасност на движението за децата и младежите". След юни 2007 г. на различни
асоциации, фирми, неправителствени организации и сдружения могат да се възлагат
само организационно - помощни функции, но не и да осъществяват обучение.
На РИО е възложено отчета и контрола по организирането и провеждането на
квалификационни курсове.

