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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително за учениците от
специалност „механизация на селското стопанство и специалност „агроекология“, като след
успешното му завършване учениците придобиват право да се явят на изпити за правоспособност
за управление на МПС. Осъществява се в съответствие с учебните планове и държавните
образователни изисквания.
2. Обучението по БДП за класовете от VІІІ до ХІІ се провежда в часовете на класа и се
осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и плановете на класните
ръководители.
3. Обучението по БДП – професионална подготовка се осъществява по учебни програми,
утвърдени от министъра на образованието и науката.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Специализираното обучение по БДП се осъществява от правоспособни учители, съгласно
утвърдения Списък-обраазец № 1 за учебната година.
2. Теоретичните занятия се провеждат в кабинета по БДП по седмично разписание.
3. Практическите занятия се провеждат с учебните автомобили, трактори и селскостопански
машини след проведен инструктаж срещу подпис.
4. При подготовката на учебните занятия за реализирането на настоящият план се използват
специализирана литература, учебно-технически помагала, учебно-технически средства и др.
5. Обучението по БДП в часа на класа се провежда в кабинета по БДП, по допълнителен график в
часа на класа, от правоспособни учители.
ІІІ. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическите специалисти и непедагогическия
персонал в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната
безопасност и тази на околните, придобиване на знания, умения и навици за безаварийно
управление на моторни превозни средства /МПС/.
3. Изграждане на компетентности у учениците за оказване на помощ в случай на пътнотранспортни произшествия /ПТП/ или други инциденти на пътя.
ІV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици необходими за успешна
адаптация към живота.
2. Формиране на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в пътното
движение.
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и
особености за тяхното предотвратяване в пътното движение.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване и превозване на учениците чрез
изучаване правилата на движения по пътищата и с активната продкрепа на родители и учители.
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Обучението на учениците по правилата по БД да се организира и провежда в съответствие с
утвърдените учебни програми.
Отговорник - Директор
Срок - постоянен
2. При предварителното планиране на учебната дейност учителите да имат предвид и да спазват
допълнителните разпоредби на ЗДП
Отговорник – Н. Кънев, Д. Богданов
Срок – септември 2020 г.
3. Преподавания материал в 11 и 12 клас да се отразява задължително в дневниците на
паралелките.
Отговорник – Н. Кънев, Д. Богданов
Срок – постоянен
4. В началото на учебната година класните ръководители да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на гимназията.
Отговорник – класните ръководители
Срок – септември 2020 г.
5. Класните ръководители да проведат беседа - разговор за безопасното поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Отговорник – класните ръководители
Срок – април 2021 г.
6. Да се интегрира обучението по БДП с други учебни предмети.
Отговнорник – учители по БДП и ИТ
Срок - постоянен
7. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и управлението на МПС.
Отговорник – Директор и ЗДУПД
Срок – постоянен
8. Да се осъществява контрол за безопасно пътуване на училищните превозни средства.
Отговорник – Директор
Срок – постоянен
9. Извънредни инструктажи на учениците за правилата по БДП и ЗБУТ срещу подпис да се
провеждат преди всяко напускане на гимназията по повод изнесени практики, екскурзии, походи и
др.
Отговорник – учителите
Срок – постоянен
10. При настъпило ПТП с ученик от гимназията завършило с нараняване или смърт в
едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска
среща за набелязване на извънредни мерки.
Отговорник – Директор, кл. ръководители
Срок – постоянен
11. Да се провеждат ежедневни инструктажи с водачите на училищните микробуси и автобуси,
които извозват учениците.
Отговорник – Д. Богданов
Срок – постоянен
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12. Да се провеждат ежедневни инструктажи срещу подпис с инструкторите, категории В, Ткт,
Твк, Твк-З
Отговорник – Д. Богданов
Срок – постоянен
13. Да се провеждат периодични инструктажи по БДП с всички ученици.
Отговорник – кл. ръководител
Срок – периодично през учебната година
14. Да се включат учители в курс по методика на преподаване по БДП.
Отговорник – Директор
Срок – при необходимост
15. Да се изработят нагледни материали по БДП.
Отговорник – Н. Кънев
Срок – през годината
16. Да се проведат състезания, свързани с обучението по БДП и управление на МПС.
Отговорник –Н. Кънев, Д. Богданов
Срок – март, април 2021 г.
17. Да се проведе индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение, като участници
в уличното движение или при пътуване с училищните автобуси и микробуси.
Отговорник – кл. ръководите
Срок – постоянен
18. Да се следят бюлетините на КАТ във връзка с пътната обстановка през зимния сезон.
Отговорник – Директор, Д. Богданов
Срок – зимния сезон
19. Да се проведе беседа с лектор от КАТ на тема „Безопасното движение на пътя – индивидуален
и национален проблем.
Отговорник – Н. Кънев
Срок – април 2021 г.
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