ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Със Заповед № РД 09-225/2.2.2018 на Заместник – министъра на Министерство на образованието и
науката, Фондация „Европейски Институт за Риск Политика“ получи институционална подкрепа на
разработените програми за повишаване компетентността и развитието на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти в учебните заведения и детски градини за изпълнение на
държавната политика за подобряване безопасността на движение по пътищата и ограничаване
броя на загиналите граждани при ПТП и спазване на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Мотивите, които ни амбицираха да се включим с тези програми са продиктувани от редица
фактори.
Тревожно нарастващият брой на тежките наранявания и фаталните случаи в резултат на ПТП
включително и това, че голяма част от участниците в ПТП са от подрастващото поколение,
българските деца, е повод за сериозна загриженост на международната общност и Правителството
на Р. България.

Деца - до 17 год.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Вид на участник в ПТП
Водачи
Пътници
Пешеходци
Общо
Загин. Ранени Загин. Ранени Загин. Ранени Загин. Ранени
1
195
17
463
8
419
26
1077
2
187
18
478
6
415
26
1080
6
157
16
539
7
437
29
1133
4
174
26
477
3
405
33
1056
3
191
13
478
13
419
29
1088
4
180
20
630
4
350
28
1160
5
118
27
462
4
245
36
825

Стратегията на Министерство на образованието и науката, насочена към изпълнение на
„Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по
пътищата за периода 2011-2020 г.“, включва редица задачи свързани със споделяне на
отговорността в политиката за пътна безопасност, чрез консолидация с ангажираните отговорни и
компетентни
държавни
институции,
регионалните
и
общинските
администрации,
неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество при реализиране на
стратегическите приоритети.

Запознаването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с международно
утвърдените добри практики за осигуряване на безопасност на движение по пътищата, оценка на
риска от ПТП с деца и ученици в района на учебните заведения, ще допринесе значително за
изпълнение на програмата от Стратегията на МОН в Приоритет 1 – „Усъвършенстване на
управлението на дейностите, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за
безопасност на движението по пътищата“, както и за осигуряване на реален принос към
изпълнението на „Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по
пътищата в Република България за периода 2011-2020“.
От друга страна, влизащия в сила от 25 май 2018 г., РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни изисква
от всяка държавна и общинска институция или частна компания, която е имала достъп до данните
на 1000 души да има обучен служител по опазване на личната информация. Обект на особено
внимание в регламента е защитата на личните данни на непълнолетни и малолетни лица, като се
поставят специфични изисквания и отговорности при защитата на тази специална категория лични
данни, попадащи в обхвата на дейност на училищата и детските градини.
На тази основа разработихме нашите програми за повишаване компетентността и развитието на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти в учебните заведения и детските
градини.

Програма № 1: МЕТОДИКА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА, В РАЙОНИТЕ НА УЧЕБНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Програма № 2: ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ (ВЪТРЕШЕН ОДИТ), СПРЯМО
ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ БДС ISO 39001:2014 „СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“.
Програма № 3: ПРИЛАГАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ
НА ТАКИВА ДАННИ В СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.

ПРОГРАМА № 1
МЕТОДИКА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА,
В РАЙОНИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ.
Обхват: Директори, учители, членове на училищна комисия по БДП и другите педагогически
специалисти в учебните заведения и детски градини.
Форма на обучение: Присъствена – задочна /самостоятелна/. Провежда се на групи от 20
педагогически кадри по месторабота.
Продължителност на обучението: 16 часа /8 присъствена + 8 задочна/. По време на
самостоятелната работа на делегатите е осигурена методическа помощ.
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Защита на проект
Такса за обучение и удостоверение: 60 лв. за всеки обучаем.
Програмата на курса е насочена към изпълнение на изискванията на:
1. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 година;
2. Стратегия на Министерството на образованието, младежта и науката за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на
движението по пътищата за периода 2011-2020 г.;
3. Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение
по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и
училищното образование (Утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г.);
4. Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите
директорите и другите педагогически специалисти и повишаване на компетентността на
преподавателите, като представя подробно Методика за идентифициране на рисковите
фактори за пътнотранспортни произшествия с участието на деца, в районите на учебните
заведения и детски градини.
Фокусът в програмата е насочен към овладяването на проблемите по безопасността по пътищата и
изграждане на умения за правилно идентифициране на рисковите фактори водещи до ПТП с деца в
районите на училищата и детските градини.
Обучителната програма включва следните подтеми / модули:
-

-

Основни изисквания на Закона за движение по пътищата. Ключови проблеми на оценката
на рисковите фактори в движението по пътищата и основни подходи за тяхното
идентифициране, измерване, управление;
Методи и мерки за превенция и интервенция в организацията на движение в районите на
училища и детски градини;
Основни процедури и приложимост на БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление
безопасността на движение по пътищата“ в училищното образование и детски градини.
Практическа работа върху казуси за идентифициране на рисковите фактори отнесени към
безопасността на движение по пътищата.

ПРОГРАМА № 2
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
(ВЪТРЕШЕН ОДИТ), СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
БДС ISO 39001:2014 „СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“.
Обхват: Директори, учители, членове на училищна комисия по БДП и другите педагогически
специалисти в учебните заведения и детски градини.
Форма на обучение: Присъствена. Провежда се на групи от 10-15 педагогически кадри по
месторабота.
Продължителност на обучението: 16 часа.
Брой квалификационни кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Сертифициран изпит и Сертификат за Вътрешен одитор по
Системи за управление БДП съгласно изискванията на БДС ISO 39001:2014
Такса за обучение и удостоверение: 150 лв. за всеки обучаем
Програмата на курса е насочена към изпълнение на изискванията на:
1.
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 година;
2.
Стратегия на Министерството на образованието, младежта и науката за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по
пътищата за периода 2011-2020 г.;
3.
Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение
по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното
образование (Утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г.);
4.
Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите
директорите и другите педагогически специалисти;
5.
Международен стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление безопасността на
движение по пътищата“.
Програмата съдържа учебни модули, в които се разглеждат въпросите за:
-

Международни Стандарти, принципи, дефиниции;
Акредитация, сертификация и видове одит;
Преглед на Системата за управление безопасността на движение по пътищата (СУБДП);
Контекст на организацията и ангажимент на ръководството;
Планиране на СУБДП;
Действие и Оценка на СУБДП;
Подобрение;
Приложимо Законодателство;
Процес на одит.

ПРОГРАМА № 3
ПРИЛАГАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, ОТНОСНО
ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И
ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ В СТРУКТУРИТЕ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.
Обхват: Директори, Заместник - директори, учители (класни ръководители) , IT- специалисти в
учебните заведения и детски градини.
Форма на обучение: Присъствена. Провежда се на групи от 10-15 делегати по месторабота.
Продължителност на обучението: 32 часа.
Брой квалификационни кредити: 3
Начин на завършване на обучението: Сертифициран изпит и Сертификат за служител за защита на
личните данни и вътрешен одитор по защита на личните данни.
Такса за обучение и удостоверение: 300 лв. за всеки обучаем
Програмата на курса е насочена към:
Представяне на процесите на прилагане, управление и вътрешен одит на изискванията на
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни в структурите на Министерството на Образованието и Науката, училищата и детските
градини.
Цели:
По време на обучението делегатите ще бъдат обучени как да разработят нужните процеси и
процедури за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 в сила от
25.05.2018 и как да управляват и одитират съответствието.
Методи:
Използваната методика на преподаване е съобразена с аудиторията и нейната педагогическа
компетентност. Заедно с това ще спомогне да се развият допълнителни компетентности, свързани с
управление на процесите, разработване на процедури и одитиране, което ще се въведе
посредством няколко метода:
1.

2.
3.

Лекция – лекционния метод е удобен и ефикасен, като позволява предаването на
необходимата информация. Интерактивния формат на лекциите позволява активна
двустранна комуникация.
Дискусии – отделно се осигурява дискусионно време по конкретни теми и въпроси за
затвърждаване на подадените знания по време на лекциите.
Презентации и упражнения – позволяват да се практикуват получените знания и да се дава
обратна връзка за степента на разбиране и прилагане.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

……………………………………………………………………………………...................................................................................
(име, презиме, фамилия)
роден/а на ……………………………………....................... г., в гр. (с)......................…………………….................………..,
на длъжност ...................................................................................................................................................,
месторабота.................................................................................................................. ..................................,
(пълно наименование на институцията)
гр. (с.) ..............................................................................................., обл. .....................................................,
завършил/а……………..............................…………………., гр. ....................................................................………,
(висше училище)
образователно-квалификационна степен …………......................……., специалност: ................……………….,
диплома серия ………….........................…., № …....……................................... от ..............................………….,
желая да участвам в Програма за повишаване компетентността и развитието на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти в учебните заведения и детски градини,
одобрена със Заповед № РД 09-225/2.2.2018 на Заместник – министъра на Министерство на
образованието и науката
Организирана от Фондация „Европейски Институт за Риск Политика“
IBAN: BG94UNCR70001522436270
BIC: UNCRBGSF
УНИKРЕДИТ БУЛБАНК АД
в периода
от ………........................…… г. до ………................……… г. с продължителност от …….....… академични часа
на тема: ……………………………………………………………………....……………………………………………………………………….……
………………...................................................................……..…………………………………………………………………………..,
Подпис: .............................................
(име, фамилия)
Дата: ..................................................

