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Съкращения
МОН: Министерство на образованието
МК: Министерство на културата
РУО: Регионално управление на образованието София-град
НПГПФ: Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография
ГДНП: Главна дирекция „Национална полиция“
УКБДП: Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата
ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата
ОКБДП: Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
НСБДП: Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата

Обща информация за План-програмата за безопасност на движението по пътищата за 2021 г. на Националната
професионална гимназия по полиграфия и фотография
План-програмата е актуализирана и утвърдена от Директора на НПГПФ в изпълнение на писмо № РУО1-9363 от 24.03.2021 г. на
РУО – София-град и във връзка с писмо на МОН № 9105-100 от 23.03.2021 г., План за действие 2021 г. за БДП на МОН и Заповед № РД
09-660 от 15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за неговото утвърждаване.
Актуализираната План-програма е разработена на основата на Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по
пътищата на Министерство на образованието и науката, в съответствие с 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.
План-програмата е в съответствие и отчита мерките предвидени по План за действие 2021 г. за БДП на МОН, мерките по План на
общинската комисия по БДП и разработения в НПГПФ План за обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата
(БДП) за учебната 2020/2021 година, приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 8 от 14.09.2020 г.
Мерките за БДП на НПГПФ се разпределени по стратегически цели и тематични направления.
План-програмата се актуализира 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. Актуализацията е възможна с оглед
конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени
съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
№
Наименование на мярката
Ефект на мярката
Отговорник
по мярката
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Индикатор и срок по
Източник на информация
мярката за изпълнение
за докладване на изпълнението
на политиката по БДП
на мярката
Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в НПГПФ
Отчет за изпълнение на План
Годишна отчетност на
Председател УКБДП Годишен доклад по Плана Годишен доклад по Плана за
за обучението на учениците по
мерките, дейностите и
за обучението на
обучение на учениците по БДП пред
БДП за учебната 2019/2020
провеждането на
учениците по БДП за
Педагогическия съвет в НПГПФ
година
часовете по БДП в НПГПФ
учебната 2019/2020
учебна година
Информация за изпълнение на
мерките по БДП от служителите в
Срок: 1 април 2021 г.
НПГПФ
Изпълнение на НСБДП за
Изпълнение на
Директор, УКБДП
Разработени и приложени Всички разработени според
периода 2021 – 2030 г. и всички политиката по БДП в
според изискванията
изискванията документи по БДП в
произтичащи от нея документи
единна стратегическа
документи по БДП на
НПГПФ. Справки, отчети, доклади
от компетентните структури на
рамка на
училищно ниво
на Директора на НПГПФ, изпратени
държавно, областно и общинско заинтересованите страни
при поискване до компетентните
Срок: постоянен
ниво
в съвместна работа за
структури на държавно, областно и
постигане на обща визия.
общинско ниво
Годишна актуализация на
Гъвкавост и адаптивност
Директор, УКБДП
План за обучение на
Актуализиран План за обучение на
Плана за обучение на
на годишното изпълнение
учениците по БДП в
учениците по БДП
учениците по БДП в НПГПФ
на политиката по БДП,
НПГПФ
Срок:
разработвана от
Протокол от Педагогически съвет
компетентните структури
- за актуализация –
на държавно, областно и
постоянен
Отчети, справки, доклади на
общинско ниво
- за приемане на
Председателя на УКБДП до
актуализацията –
Директора на НПГПФ и пред
ежегодно, м. септември
Педагогическия съвет

Актуализация на Годишен планпрограма за БДП на НПГПФ

Годишна плановост на
мерките по БДП в НПГПФ

Директор, УКБДП

Годишен план-програма
за БДП на НПГПФ
Срок: 2021 – 2029 г.
- за актуализация постоянен
- за приемане на
актуализацията –
ежегодно, септември

Отчети, справки, доклади от
Директора на НПГПФ до
компетентните институции,
подавани при поискване
Актуализиран Годишен планпрограма за БДП в НПГПФ
Протокол от Педагогически съвет
Отчети, справки, доклади на
Председателя на УКБДП до
Директора на НПГПФ и пред
Педагогическия съвет
Отчети, справки, доклади от
Директора на НПГПФ до
компетентните институции,
подавани при поискване

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

Изпълнение и докладване на
годишни мерки за БДП на ниво
МОН, МК, РУО София-град,
областна администрация,
общинска администрация,
районна администрация, други
компетентни институции
Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по
БДП в НПГПФ

Годишно изпълнение на
мерките по БДП на
държавно, областно и
общинско ниво

Директор, УКБДП

Изпълнени годишни
мерки за БДП на
държавно, областно и
общинско ниво
Срок: постоянен

Предприемане на
корективни действия за
подобряване на
политиката на НПГПФ по
БДП

Директор, УКБДП

Анализ, управленски
контрол и вземане на
решения по време на
изпълнението на мерките
па БДП в НПГПФ
Прилагане на
методология за набиране
и обработване на данни
за състоянието на
обучението и
възпитанието по БДП в
НПГПФ
Преценка на мерките от
гледна точка на техните
резултати и въздействие,
както и на потребностите,
чието удовлетворяване
се цели с тях
Оценка на изпълнението
на мерките по БДП в
НПГПФ

Доклади, отчети, справки на
Председателя на УКБДП
Доклади на директора на НПГПФ до
компетентните институции на
държавно, областно и общинско
ниво, представени при поискване
Годишен доклад за изпълнение на
политиката на НПГПФ по БДП
Данни за състоянието на
обучението и възпитанието по БДП
Информация докладвана от
Директора при поискване от
компетентните органи на държавно,
областно и общинско ниво

Срок: постоянен
Предвиждане на
Бюджетен разчет на НПГПФ
устойчиво финансиране
на мерките по БДП в
Годишен доклад за изпълнение на
годишния бюджет на
мерките по БДП
НПГПФ
Срок: постоянен
Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в
областта
Изпълнение на методически
Стандартизиране на
Директор, УКБДП,
Изпълнени методически
Информация за изпълнени мерки по
указания на ДАБДП, МК, МОН,
планирането,
Класни
указания
БДП от Председател на УКБДП и
МК, РУО София-град, ОКБДП,
изпълнението, оценката и ръководители
Директор, за целите на
Срок: постоянен
ОБКБДП в изпълнение на
отчитането на
компетентните институции,
НСБДП и произтичащите от нея държавната политика по
представени при поискване
документи
БДП
Планиране и финансово
осигуряване на мерки по БДП в
рамките на одобрения бюджет
на НПГПФ

Планово и финансово
обезпечаване на мерките
на по БДП училищно ниво

Директор,
счетоводител

Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и
академичните среди
1.3.1 Участие в организирани
Отчитане на становищата Директор, УКБДП
Участие в проведени
Кореспонденция, становища
обществени консултации по
на заинтересованите
обществени консултации
важни теми в областта на БДП
страни в гражданското
Срок: постоянен
общество
1.4
Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от
БДП
1.4.1 Прилагане на единна
Провеждане на
Директор, УКБДП
Активна комуникационна
Официална Интернет страница на
комуникационна стратегия по
целенасочена
политика
НПГПФ – www.npgpf.bg
Срок: постоянен
БДП
комуникационна политика
по БДП
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1
Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като частници в движението по
пътищата
2.1.1 Провеждане на оптимизирано
Подобрено управление на Директор, УКБДП,
Изпълнени мерки за
Доклади от класни ръководители,
обучение и възпитание на
дейностите за обучение и класни ръководители, подобряване обучението
учители, Председател на УКБДП,
учениците по БДП:
възпитание на учениците
учители по учебни
на учениците по БДП
Директор
- постоянно осъвременяване на по БДП
предмети от
Годишен доклад за изпълнение на
- учебната документация по
общообразователната Срок: постоянен
политиката на НПГПФ по БДП пред
БДП
Подготвени ученици в
и професионалната
Педагогическия съвет
обезпечаване на обучението по областта на БДП
подготовка
БДП с необходимите
материални и нематериални
ресурси
- определяне на конкретни
образователни цели за
обучение по БДП
- интегриране на темите по БДП
в темите от учебното
съдържание по всички учебни
предмети от
общообразователната и
професионалната подготовка
на учениците, включително час
на класа и преподаването им
като отделен учебен предмет
- използване на учебни
материали и подходи,
съобразени с възрастта на
учениците и изискванията на
времето
- надграждане на придобитите
знания и умения у учениците с
1.3

2.1.2

цел приемственост и
доразвиване
- насоченост на БДП
едновременно към придобиване
на знания и към промяна на
нагласите на учениците
- практическа насоченост на
обучението, включително и
формиране на умения за
оказване на първа помощ
- осигуряване на механизъм за
измерване на обратна връзка и
оценка на ефективността от
обучението по БДП
Повишаване квалификацията
на педагогическите
специалисти в НПГПФ във
връзка с обучението по БДП

Подготвени педагогически
специалисти в областта
на БДП

Директор, заместникдиректор по УД,
заместник-директор
по УПД, главен учител

Обмен на добри практики

Участие в
квалификационни
семинари и обучения за
подобряване
квалификацията на
педагогическите
специалисти по БДП
Срок: постоянен

2.1.3

Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по
БДП

Подкрепа на творческите
изяви на учениците по
БДП

Директор, УКБДП

2.1.4

Организиране и провеждане на
състезания по БДП на
училищно ниво.

Подкрепа на творческите
изяви на учениците по
БДП

2.1.5

Участие в организирани
мероприятия по БДП от МК,
МОН, РУО София-град, ОКБДП,
ОБКБДП, ГДНП и др.,
включително и в национално
състезание по БДП във втора

Подкрепа на творческите
изяви на учениците по
БДП

УКБДП, класни
ръководители,
педагогически
специалисти в НПГПФ
Директор, УКБДП,
класни ръководители,
педагогически
специалисти в НПГПФ

Изпълнени
самостоятелни
извънкласни инициативи
по БДП за учениците и
участие в планирани от
МК, МОН, РУО Софияград,
ГДНП, ОКБДП, ОБКБДП
Срок: постоянен
Изпълнени инициативи по
БДП
Срок: постоянен
Изпълнени инициативи по
БДП
Срок: постоянен

Докладвана от Директора,
заместник директорите и главния
учител информация на
Педагогически съвет
Доклад на Председателя на УКБДП
Годишен доклад на директора на
НПГПФ за изпълнение политиката
по БДП в НПГПФ
Докладвана информация за
проведени извънкласни инициативи
до институциите и в Годишния
доклад за изпълнение на
политиката по БДП в НПГПФ

Информация докладвана от
Председател на УКБДП и в
Годишния доклад за изпълнение на
политиката по БДП на НПГПФ
Информация докладвана от
Председател на УКБДП и в
Годишния доклад за изпълнение на
политиката по БДП на НПГПФ

2.1.6

2.1.7

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
2.4.1

състезателна група (VIII – X
клас)
Провеждане на кампании на
училищно ниво и участие в
организирани от МК, МОН, РУО
София-град, ОКБДП, ОБКБДП и
др. институции в областта на
БДП, насочени към учениците
от НПГПФ
Активизиране на УКБДП в
развитието на средата за
обучение по БДП и
прилежащата пътна
инфраструктура и организация
на движението в
непосредствена близост до
училището

Подготвени ученици в
областта на БДП

Директор, УКБДП,
Класни ръководители,
педагогически
специалисти в НПГПФ

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с БДП
Формиране у учениците
УКБДП
на съзнателно и
отговорно отношение към
въпросите на личната
безопасност и тази на
околните.
Придобиване на основни
и допълнителни умения
за оценка на опасните
ситуации, вредните
фактори и оказване на
помощ в случай на
опасност
Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
Отбелязване на 29 юни – Деня
Популяризиране на
УКБДП, класни
на безопасността на
политиката за БДП.
ръководители,
движението по пътищата.
Отбелязване на Европейската
Популяризиране на
УКБДП, класни
седмица на мобилността,
политиката за БДП.
ръководители,
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.
Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП
Прилагане на комплекс от
Предпазване на
УКБДП
мерки по БДП спрямо
учителите и служителите
работещите в бюджетни
НПГПФ от ПТП при
организации.
служебното им
взаимодействие с пътната
система.

Изпълнени кампанийни
инициативи в областта на
БДП

Информация от Председателя на
УКБДП и в Годишния доклад за
изпълнение на политиката по БДП
на НПГПФ

Срок: постоянен
Дейност на УКБДП

Отчет за дейността на УКБДП пред
Педагогически съвет

Срок: постоянен
Годишен доклад за изпълнение на
политиката по БДП на НПГПФ

Организирани и
проведени мероприятия.
Срок: ежегодно, 29 юни.
Организирани и
проведени мероприятия.

Отчет за дейността на УКБДП пред
Педагогически съвет
Годишен доклад за изпълнение на
политиката по БДП на НПГПФ
Отчет за дейността на УКБДП пред
Педагогически съвет

Срок: ежегодно.

Годишен доклад за изпълнение на
политиката по БДП на НПГПФ

Функциониращи системи
от мерки по БДП в НПГП
Срок: постоянен.
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