МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр.Свищов 5250, ул. “Д. Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55 , е–mail: dtg.svishtov@gmail.com

ПЛАН - ПРОГРАМА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА 2021 ГОДИНА В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата План - програма се изготвя на основание План за действие 2021 година за
безопасност на движението по пътищата на МОН, утвърден със заповед №РД 09660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за реализиране на Национална
стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България 2021 – 2030 г.,
План за действие 2021-2023 към национална стратегия за безопасност на движението по
пътищата в Република България 2021-2030 г., секторна стратегия за безопасност на
движението по пътищата (2021-2030)
План – програмата по БДП за 2021 г. на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов
обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023
към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в
обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически
цели и тематични направления.
Планът по БДП се изготвя в началото на всяка учебна година за съответните години от
Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по
пътищата, както и при необходимост. Същият подлежи на актуализация с оглед
конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има
обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните
приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.
План - програмата за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци,
приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата.

II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ
Основната цел на План – програмата по БДП е да се определят най–важните
ангажименти на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и направления в дейността на училището, за
да се подобри обучението на учениците за безопасно движение по пътищата; да се опазва
живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училище и
извън него.

Настоящата План - програмата има следните основни ПРИОРИТЕТИ:
1. Възпитание и обучение на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ по безопасност на
движението по пътищата за формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение
към въпросите на личната безопасност и този на околните, придобиване на основни знания и
умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на помощ в случай на
опасност.
2. Подобряване на учебната материално – техническа база и привеждането и към
съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо
осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на
резултантно обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.
3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на
нови форми на работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни
произшествия с участието на учениците.
4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общинските и районните
структури по безопасност на движението.
5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по
пътищата.
6. Участие в провежданите в национални, областни и общински кампании и инициативи,
свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение,
иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво, популяризиране на добри практики
от осъществяваното обучение по БДП в ПДТГ „Д. Хадживасилев“.
IІІ. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация при движението по пътищата;
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно
поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората;
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации;
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата;
5. Създаване на оптимални условия за безопасно движение на учениците чрез изучаване
на правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

2

3

4

5

No

Наименование на
мярката

Ефект на мярката

Отговорник по Индикатор и срок по мярката,
мярката
докладвани на заседания на
Педагогическия съвет и в годишния
доклад за изпълнение на политиката по
БДП

1.1

Цел:
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика
по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

1.1.2

Отчитане
изпълнението на
План - програмата по
БДП за 2021 г. пред
Педагогическия
съвет.

Годишен отчет на
цялостната
политика в ПДТГ
„Д. Хадживасилев“
по БДП за 2021 г.

ЗДУД,

Изготвяне на План за
действие за БДП 2022
г.

Гъвкавост и
адаптивност на
годишното
изпълнение на
политиката по БДП
съгласно годишните
приоритети и
оперативни цели на
националната
политика по БДП

/към
1.1.3 по
План на
МОН/
Разработване на
годишен планпрограма за БДП на
ПДТГ „Д.
/към 1.1.4 Хадживасилев“ по План Свищов
на МОН/
1.1.3

1.1.4

Наблюдение и оценка
на изпълнението на
мерките по БДП в
ПДТГ „Д.
Хадживасилев“ Свищов

УКБДП,

Годишен доклад за изпълнени мерки за
БДП.

класни
ръководители,
лектор по БДП

Срок: до 15.12.2021 г.

ЗДУД,

Актуализиран План за действие за БДП.

УКБДП,

Срок: до 05.09.2021 г.

класни
ръководители,
лектор по БДП

за актуализацията - ежегодно - постоянен.

Годишна плановост на ЗДУД,
мерки по БДП на ниво УКБДП,
училище
класни
ръководители,
лектор по
БДП

Годишна план-програма за БДП на ПДТГ.

Предприемане на
Директор,
корективни действия за ЗДУД
подобряване на
изпълнението

Анализ, контрол и вземане на решения по
време на изпълнението на мерките по БДП.

/към 1.1.9
по План
на МОН/

Срок: постоянен.
Изготвяне и прилагане на методология за
набиране и обработване на данни за
състоянието на възпитанието и обучението
по БДП от комисията по самооценяване в
ПДТГ
Срок: до 30.04.2021 г.

Планиране и
финансово
осигуряване на мерки
по БДП в рамките на
/към
1.1.11 по одобрен бюджет на
План на ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“ МОН/
Свищов
1.1.5

1.2

Срок: до 05.09.2021 г.

Планово и финансово
обезпечаване на
мерките на училищно
ниво

Директор,
ЗДУД,
главен
счетоводител

финансиране на мерките по БДП в
годишните бюджетни разчети
Срок: постоянен.

Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при
изпълнение на държавната политика в областта
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Изпълнение на
методически
указания на ДАБДП
в изпълнение на
/към 1.2.2 НСБДП и
по План произтичащите от
на МОН/ нея документи.
1.2.1

Стандартизиране на
планирането,
изпълнението, оценката
и отчитането на
държавната политика
по БДП.

Директор,

Изпълнени методически указания.

ЗДУД,

Срок: постоянен.

УКБДП,
класни
ръководители,
лектор по БДП

1.3.

Цел:

/1.4 по
План на
МОН/

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с
гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди

Участие в
организирани
обществени
/към 1.4.2 консултации по
по План важни теми в
на МОН/ областта на БДП.
1.3.1

Установяване и
Директор
отчитане на
становищата на
заинтересованите
страни в гражданското
общество.

Участие в проведени обществени
консултации.
Срок: по график на събитията

1.4.

Цел:

/1.5 по
План на
МОН/

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и
съпричастност за различните аспекти от БДП

1.4.1.

Прилагане на единна
комуникационна
стратегия по БДП.

/към 1.5.1
по План
на МОН/

Разработени,
разпространени и
разгласени
тематични
информационни
материали, свързани
с възрастовите
особености в
поведението и
реакциите на
учениците като
пешеходци, пътници,
велосипедисти,
водачи на МПС.
Излъчване на ясни и
единни послания на
ангажираните по
темата за БДП в
общественото
пространство.

ЗДУД,
УКБДП,
класни
ръководители,
лектор по
БДП

Изготвени и разпространени материали по
БДП, публикации в сайта на училището и в
социалните мрежи
Срок: за разработване: до 30.05.2021 г.;
за отразяване в сайт и социални мрежи постоянен.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Цел:

2.1

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система
като участници в движението по пътищата
Оптимизирано
обучение на
учениците по БДП :

2.1.1

-

-

Реализиране на
одобрената от МОН
учебна програма по
БДП
Осигуряване на
финансови,
технически и

Подобрено
управление на
дейностите за
възпитание и
обучение на
учениците по БДП

Директор,

Подготвени ученици
в областта на БДП.

класни
ръководители,

ЗДУД,
главен
счетоводител,
УКБДП,

лектор по БДП
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Съгласувани годишни тематични
планове по БДП, изпълнени мерки за
подобряване обучението на деца и
ученици по БДП.
Срок: постоянен.

човешки ресурси за
обезпечаване на
обучението по БДП;
Определяне на
конкретни
образователни цели
като минимални
изисквания за
обучение по БДП;
-

Интегриране на
темите по БДП в
темите от учебното
съдържание по
общообразователнит
е учебни предмети
и/или по предметите
за придобиване на
професионална
квалификация,
едновременно с
преподаването им
като отделен
предмет;

-

Прилагане на единни
образователни
стандарти

-

Използване на
учебни материали и
подходи, адаптирани
както към възрастта
и зрелостта на
обучаваните, така и
към духа на времето;
Обучение с
натрупване, при
което всяко ниво на
обучение надгражда
предишното с цел
приемственост и
ефективен напредък;

-

Насоченост на БДП
не само към
придобиване на
знания и разбиране
на правилата за
движение, но и към
промяна на
нагласите и
мотивацията;

- Практическа
насоченост на
уроците - да се
провеждат не само в
класната стая, но
също така да
включват обучение и
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опит на практика както в защитена
среда, така и в
реални условия,
адаптирани към
ролята, която имат в
системата за
движение, в т.ч.
обучение по
оказване на първа
помощ за учениците;
- Създаване на
механизъм за
обратна връзка и
оценка на
ефективността от
обучението по БДП.
2.1.2

2.1.3.

Повишаване
квалификацията на
педагогическите
специалисти във
връзка с обучението
по БДП.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.

Училищна
Квалифицирани педагогически
комисия по БДП специалистите по БДП

Заимстване на добри
европейски
практики, участие в
семинар и работни
срещи

класни
ръководители

Ограничаване на
рисковете от ПТП при
осъществяване на
организиран превоз на
ученици, свързан с
учебна и/или
извънучебна дейност в
системата на
предучилищното и
училищно образование.

Осигуряване
на
безопасен транспорт за
пътуващите ученици.
Контрол за безопасен
превоз на ученици в
пътните
превозни
средства.

Директор

Участие в
кампании на

Подготвени ученици
в областта на БДП.

/към 2.1.5
по План
на МОН/

2.1.4.

лектор по
БДП,

Срок: по график на квалификационната
дейност

Изпълнени мерки за ограничаване на
рисковете от ПТП при осъществяване на
Училищна
комисия по БДП организиран превоз на деца.
счетоводител - Срок: постоянен.
касиер

Определяне и
утвърждаване
от директора на
маршрута
на
пътуващи
ученици по чл.
283, ал. 2 от
ЗПУО;
Утвърждаване
от
директора на списък
на
пътуващите
ученици по чл. 283,
ал. 2 от ЗПУО;
Определяне
със
заповед
възрастен
придружител
на
учениците в автобуса;
Инструктаж
на
пътуващи ученици и
придружаващи
ги
лица за БДП
Училищна
Участие в инициативи в областта на
комисия по БДП БДП, насочени към деца и ученици
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институциите в
областта на БДП,
насочени към деца
и ученици.

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

лектор по
БДП,

Участие в
инициативата
"Посланията на
есенния лист"

Фокусиране на
вниманието на
децата, учениците,
водачите на МПС и
на всички участници
в движението върху
необходимостта от
засилване на
вниманието и
бдителността в
есенно-зимните
условия.

Училищна
Участие в инициативата в областта на
комисия по БДП БДП, насочени към деца и ученици

Подготвени ученици
в областта на БДП

Училищна
Участие в инициативи в областта на
комисия по БДП БДП, насочени към деца и ученици

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

лектор по
БДП,

Оглед от УКБДП и
предложения за
обезопасяване на
района на
училището.

Директор

Забрана на достъп
превозни средства в
двора на
училището,
системно
наблюдение на
състоянието на
прилежащата към
училището пътна
инфраструктура,
своевременно
уведомяване на
компетентните
органи за наличие
на необезопасени
участъци и
конфликтни точки
и съдействие за
обезопасяването
им.
Идентифициране на
локалните рискови
фактори, на
промените в
околната среда и
поведението на

класни
ръководители

/към 2.1.6
по План
на МОН/
2.1.5.

/към
2.1.6.2 по
План на
МОН/
Участие в
провеждани
кампании на
ОКБДП за
безопасна градска
мобилност,
насочени към деца
/към 2.1.7 и ученици
по План
на МОН/
2.1.6.

2.1.7

/към 2.1.8
по План
на МОН/

Активизиране на
дейността на
училищните
комисии в
развитието на
средата за обучение
по БДП и
прилежащата пътна
инфраструктура и
организация на
движението в
непосредствена
близост до
училището.

Срок: по график на инициативите

класни
ръководители

лектор по
БДП,

Срок:
01.10. – 31.10.2021 г.

класни
ръководители

Срок: по график на инициативите

класни
ръководители

План за дейността на училищната
комисия по БДП

Училищна
комисия по БДП Срок: постоянен.
лектор по БДП,
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участниците в
движението.
2.2

Цел:
Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно
поведение за безопасно управление на пътни превозни средства

2.2.1

2.2.2

2.3

Изпълнение на
цялостна концепция
за реда, изискванията,
организацията,
условията и начина
на провеждане на
обучението на
кандидат-водачите за
придобиване на
правоспособност за
управление на ППС.

Обсъждане на теми в
часове по БДП и
консултиране на
ученици, кандидат –
водачи за безопасно
управление на пътни
превозни средства

лектор по
БДП

Обсъдени теми и проведени консултации.

Участие в
организирани
национални и
регионални
превантивни
кампании за опазване
живота и здравето на
водачите на ППС с
акцент върху
превишената/несъобр
азената скорост,
шофирането след
употреба на алкохол,
наркотични вещества
и техните аналози,
ползването на
предпазни средства,
техническата
изправност на МПС,
поведението на
участниците в
движението към
уязвимите участници
в него, при
преминаване на
автомобил със
специален режим на
движение и др.

Подготвени участници
в ДП и водачи за
безопасно управление
на пътни превозни
средства

лектор по
БДП

Участие в организирани национални и
регионални кампании

УКБДП

Подготвени материали за участие в
кампаниите

Допълващо и
надграждащо
обучение за водачите
на МПС след
придобиване на
правоспособност

класни
ръководители

Срок: по утвърден от директора график за
провеждане на часове по БДП

Срок: по график на
национална/регионална инициатива

Повишаване на
информираността
за рисковите
фактори, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

2.3.2

Разработване на
листовки/брошури за
информираност на
учениците за основни
правила и
отговорности,
свързани с БДП

Излъчване на ясни и
единни послания за
формиране у
учениците
съзнателно и
отговорно
отношение към
въпросите на
личната безопасност
и този на околните

Отбелязване на 29 юни Популяризиране на
– Деня на
политиката за БДП.
безопасността на

Класни
ръководители,
лектор по БДП

листовки/брошури за информираност на
учениците за основни правила и
отговорности, свързани с БДП
Срок: до15.06.2021 г

ЗДУД,

Организирани и проведени мероприятия.

Класни

Срок: ежегодно, 29 юни.
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движението по
пътищата.

ръководители,
лектор по БДП
председател на
ученически
съвет

2.3.3

2.4

Отбелязване на
Популяризиране на
Европейската седмица политиката за БДП.
на мобилността,
Международния ден за
безопасност на
движението по
пътищата,
Европейския ден без
загинали на
пътя/EDWARD,
Световния ден за
възпоменание на
жертвите от
пътнотранспортни
произшествия и др.

ЗДУД,

Организирани и проведени мероприятия.

Класни
ръководители,

Срок: ежегодно.

лектор по БДП
в партньорство с
НПО,
граждански
организации

Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.4.1

Прилагане на
комплекс от мерки по
БДП спрямо
работещите в ПДТГ
„Димитър
Хадживасилев“ Свищов

Предпазване на
работещите в ПДТГ
от ПТП при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.

Директор,
ЗДУД, УКБДП,
счетоводител касиер

Паркирането на
моторните превозни
средства на
педагогическия и
непедагогическия
персонал,
обезпечаващ
нормалното
протичане на
учебновъзпитателния
процес се извършва
на определените за
тази цел места.
Системно
наблюдение на
състоянието на
прилежащата към
училището пътна
инфраструктура,
своевременно
уведомяване на
компетентните
органи за наличие на
необезопасени
участъци и
конфликтни точки и
съдействие за
обезопасяването им.
Ограничаване на
възможностите за
движение с високи
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Функционираща система от мерки по
БДП в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ Свищов
Срок: постоянен.

скорости на
преминаващите
МПС;
Идентифициране на
локалните рискови
фактори, на
промените в
околната среда и
поведението на
участниците в
движението.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
1. Министерство на здравеопазването /МЗ/
2. Министерство на вътрешните работи /МВР/
3. Местни органи на държавната власт
4. Регионална здравна инспекция – Велико Търново
5. Български червен кръст /БЧК/
6. Съюза на българските автомобилисти
7. КАТ – Свищов
8. РУО – Велико Търново
9. МОН

План – програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”,
съгласно протокол № 5/29.03.2021 г. и утвърдена със заповед № 760 / 29 март 2021 г. на директора на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
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