
 

 

 

 

 

 

СУ „ХРИСТО БОТЕВ" 
гр. СУНГУРЛАРЕ, община СУНГУРЛАРЕ 

обл. БУРГАС 

РЕГЛАМЕНТ 

Областен кръг на Националното състезанието по безопасност 

на движението по пътищата -14.05.2022г. 

гр. Сунгурларе 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В състезанието на областно ниво участват училищни отбори от област Бургас, класирани на 

първо място на общински кръг. Право на участие в състезанието имат училищни отбори, 

сформирани от ученици в дневна форма на обучение, разпределени според степените и 

етапите на училищното образование, както следва: Първа състезателна група - ученици от V-

VII клас; Втора състезателна група - ученици VIII - X клас. В състезанието се допускат само 

клинично здрави ученици, ръководители и други участници, които вкл. не са контактни или 

карантинирани в условията на Covid -19. 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Списък на отбора по образец (Приложение № 1) - съдържащ трите имена, дата и година на 

раждане, клас на обучение на ученика. 

2. Ученическа карта. 

3. Документ за предсъстезателен физикален медицински преглед, извършен не по-рано 

от 72 часа преди състезанието, издаден от медицински специалист по 



образец. Забележка: Документът е задължителен само за състезателите, които ще участват 

в практическия тест. 

4. При наличие на лекар в училището или осигурен лекар от общината за извършване на 

предсъстезателния медицински преглед, се допуска да се представи списък по образец 

5. Застрахователна полица „Злополука", индивидуална или групова, с приложен към нея 

списък, заверен от застрахователя или директора на училището. 

6. Заповед на директора на училището за определяне на ръководителя на отбора. 

7. Документите са задължителни за всички кръгове на състезанието. 

8. При нарушения на изискванията по т. 1-5 се налагат следните санкции: - отборът не се 

допуска до участие; 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

Всеки кръг от състезанието се провежда в две части: 

1. Писмен тест. 

2. Практически тест. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ, ФОРМАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Всеки кръг от състезанието се провежда в две части: 

1. Писмен тест 

Формат на писмения тест Участието в писменият тест е отборно. I състезателна група - 

времетраене 25 минути. Тестът съдържа 25 въпроса. II състезателна група - времетраене 30 

минути. Тестът съдържа 30 въпроса. Участието в писмения тест е отборно. 

2. Практически тест 

Времетраене и формат на практическият тест 

Времетраене до 15 минути - и за двете възрастови групи. Участието е индивидуално. Двама 

състезатели от отбор, от съответната състезателна група, без значение на класът, в който се 

обучават изпълняват практическия тест. 

 За  I състезателна група  задължително участват момче и момиче , без значение от класът, 

в който се обучават. 

За II състезателна група -двама състезатели, без значение на класът, в който се обучават и 

пола. 

 



В практическия тест се включват елементите: 

   1. Преминаване между окачени летви, ограничаващи габаритите на велосипеда и 

разположени симетрично под тях конуси. 

2. Преминаване на дъска с ограничения.  

3. Упражнение за ловкост на ръцете: чаша пълна с вода да бъде преместена от една 

поставка (маса) на друга.  

4. Преминаване между две ограничаващи дъски. 

5. Осморка  

6. Преминаване между система от ограничаващи дъски 

7. Слалом между 5 конуса, разположени на една ос, на различно разстояние един от друг. 

8.  Преминаване през люлееща се дъска. 

9.  Преминаване през широка летва, която се преодолява с прескок. 

10. Спиране пред финал. 

11. Преминаване през  трионовидна дъска. 

12. Стойка с верига. 

 

За всички кръгове от   I състезателна група  се включват елементите от 1-10, а за II   

състезателна група елементите от 1-12. 

Условията и редът за изпълнението на елементите се определят от съответната комисия и се 

оценяват от не по-малко от двама съдии на състезателно трасе. 

ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Обект на оценяването е измерването на степента на постигнатите компетентности на 

учениците, придобити в резултат на обучението по БДП чрез отчитане на правилните и 

неправилните въпроси в писмения тест и правилното и неправилното изпълнение на 

елементите за управлението на велосипед. Оценъчната скала е точкова.  

За правилен отговор на писмения тест се поставят 3 точки.  За правилен , но непълен 

отговор се поставят 1,5 точки. За неправилен отговор се поставят 0 точки.  

За правилно изпълнение на елементите от практическия тест се присъждат 3 точки. За 

правилно изпълнение  на елементите, но  с докосване на терена с пръстите на лявото или 

дясното  стъпало се присъжда 1 точка. За неправилно изпълнение или изпълнение с 

допуснати съществени грешки на елементите се присъждат 0 точки. 

 



КЛАСИРАНЕ 

Класирането е отборно.  

Победител е отборът събрал най-голям брой точки от писмения и практическия тест. 

 При равен брой точки на по-предна позиция се класира отбор получил по-голям брой 

точки от писмения тест. При равен брой точки на писмения и на практическия тест  на два или 

повече отбора се провежда допълнителен писмен тест. Времето за провеждане на писмения 

тест и броят на въпросите, които ще се включат в него се приемат по време на техническата 

конференция с мнозинство от 51 % от гласовете на ръководителите на отборите.  

Тежестта на трудността на въпросите се определя от националната комисия за организиране 

и провеждане на състезанието. 

 


