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Директор на ПГСС „Н. Пушкаров“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за учебната 2020-2021 година
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ гр.Попово
Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ПГСС „Никола
Пушкаров“ гр. Попово
Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България
2021 - 2030 г.,
В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а
мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за
докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в 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.
Планът е обект на актуализация 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 в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на училищната политика по БДП.
Планът 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
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No

Наименование на
мярката

Ефект на мярката

Отговорник по
мярката

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

Източник на
информация за
докладване на
изпълнението на
мярката

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
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

Отчитане изпълнението на
Плана за действие за БДП
за уч.2020-2021 г. пред
педагогически съвет.

Годишна отчетност на
цялостната политика по
БДП за 2021 г. на база
предоставена от УКБДП.

УКБДП

Годишен доклад по Плана за
действие за БДП за 2020-2021
г. до педагогически съвет за
изпълнени мерки за БДП.

Годишен доклад по
Плана за действие
за БДП за 2021 г. за
педагогически
съвет.

Срок: 17 юли 2021 г.
1.1.2

1.1.3

Годишна актуализация на
Плана за действие за БДП
за 2021-2022 г.

Гъвкавост и адаптивност
на годишното
изпълнение на
политиката по БДП
съгласно годишните
приоритети и оперативни
цели на училищната
политика по БДП,
разработвани от УКБДП.

УКБДП

Разработване на годишен
план-програма за БДП на
училищно ниво.

Годишна плановост на
мерки по БДП на ниво
училище

УКБДП

Актуализиран План за действие Актуализиран План
за БДП.
за действие за БДП.
Срок: за актуализацията ежегодно - постоянен.

Годишни план-програми за БДП Годишна планна училищно ниво.
програма за БДП,
представена от
Срок: ежегодно
директора на

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info@pgss-popovo.com , www.pgss-popovo.com

1.1.4

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките
по БДП.

Предприемане на
корективни действия за
подобряване
изпълнението на
политиката.

УКБДП

15 септември 2021-2023 г.

училището.

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

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП.

Прилагане на методология за
набиране и обработване на
данни за състоянието на
възпитанието и обучението по
БДП.

Данни за
състоянието на
възпитанието и
обучението по БДП.

Преценка на мерките от
гледна точка на техните
резултати и въздействие,
както и на потребностите,
чието удовлетворяване се
цели с тях.
Срок: постоянен.
1.1.5

1.1.6

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките
по БДП

Планиране и финансово
осигуряване на мерки по
БДП в рамките на
одобрения бюджет

Изготвени обобщени справки
данни
за общия брой на децата в
класовете за ПТП с участието
на деца от училището.

Осигуряване на
информация за
пътнотранспортни
произшествия с деца и
набелязване на мерки за
тяхното ограничаване и
намаляване на
последствията.

сектор „Пътна
полиция“, община
Попово

Планово и финансово
обезпечаване на мерките
на училищно ниво.

ПГСС “Н. Пушкаров“ Предвиждане на устойчиво
финансиране на мерките по
БДП в годишните бюджетни
разчети на ПГСС.

Информация
докладвана между
ПГСС “Н.
Пушкаров“ и РУО.

Срок:
регулярно на годината.
Годишен доклад за
изпълнение на
мерките по БДП.

Срок: постоянен.
1.2 Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на
държавната политика в областта
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1.2.1

1.2.2.

Координация на
действията на УКБДП и
ръководството на
ПГСС“Н.Пушкаров“ с
регионалните структури на
образованието за вземане
на съвместни решения и
прилагане на общи
практики в областта на
БДП.

Консенсус и обединени
усилия за ефективно
изпълнение на
политиката по БДП.

Организиране и
провеждане на училищни
мероприятия.

УКБДП
Консенсус и обединени
усилия за ефективно
изпълнение на политиката
по БДП, съобразно
спецификата на отделните
регионални управления на
образованието.

ПГСС“Н.Пушкаров“,
община Попово,
Пътна полиция –
гр. Попово

Съвместни консенсусни
решения.
Срок: постоянен.

Проведена работна среща
Срок:
Ежегодно
До 15.09.

Кореспонденция
между
институциите в
системата на
училищното
образование.

Информация за
изпълнение на
мерките на
заседания на
УКБДП.

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 участници в
движението по пътищата

2.1.1.

2.1.2

Интегриране на темите по
БДП в темите от учебното
съдържание по
общообразователните
предмети и/или по
предметите за придобиване
на професионална
квалификация, едновременно
с преподаването им като
отделен предмет.
Повишаване квалификацията
на педагогическите
специалисти във връзка с

Подготвени ученици в
областта на БДП.

Педагогическите
специалисти

Изпълнени мерки за подобряване
обучението на ученици по БДП.

Подготвени педагогически
специалисти в областта на
БДП.

УКБДП

Изпълнени мерки за подобряване
квалификацията на специалистите
по БДП.

Докладване от УКБДП.
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2.1.3.

2.1.4.

обучението по БДП.
Организиране и провеждане
на Национално състезание по
БДП за учениците от 8 до 10
клас.
Активизиране на дейността на
УКБДП в развитието на
средата за обучение по БДП и
организация на движението в
непосредствена близост до
училището.

Подкрепа за учениците за
вземане на самостоятелни и
адекватни решения в
различни ситуации на пътя.
Формиране у учениците на
съзнателно и отговорно
отношение към въпросите
на личната безопасност и
тази на околните,
придобиване на основни
допълнителни знания и
умения за разпознаване и
оценка на опасните
ситуации и оказване на
помощ в случай на опасност.

УКБДП

УКБДП

СРОК: постоянен
Организирана и проведена
олимпиада по БДП.

Докладвана от УКБДП.

Дейност на УКБДП
Срок: постоянен

Отчет за дейността на
комисията

2.2 ЦЕЛ: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за
безопасно управление на ППС

2.2.1.

Организиране и провеждане
на превантивни кампании за
опазване на живота и
здравето на водачите на ППС с
акцент върху
превишената/несъобразена
скорост, шофиране след
употреба на алкохол,
наркотични вещества,
ползване на предпазни
средства, техническа
изправност на МПС,
поведението на участниците в
движението към уязвимите
участници в него.

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

УКБДП

Подготовка на материали за
провеждане на кампаниите.

Доклад на УКБДП
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2.3 ЦЕЛ: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1.

Отбелязване на 29 юни – Деня
на безопасността на
движението по пътищата

Популяризиране на
политиката за БДП

УКБДП

Организирани и проведени
мероприятия

Доклад от УКБДП

