
ПГК гара ЕЛИН ПЕЛИН, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, обл. СОФИЙСКА

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: .......................

                   /инж. Д.ЖЕКОВА/
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Настоящият план е изготвен в съответствие с Училищната програма за гражданско, здравно,
екологично и интекултурно образование в ПГК“ЕЛИН ПЕЛИН“-гара ЕЛИН ПЕЛИН, разработена
съгласно НАРЕДБА N13/21.09.2016год. на МИНИСТЪРА на образованието и науката, приета на
заседание на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ с ПРОТОКОЛ N    /14.09.2021Г.  и утвърден със ЗАПОВЕД
N ...................... на ДИРЕКТОРА на училището.



I.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. СЪЩНОСТ

Гражданското образование и възпитание се осъществяват като система от дейности, насочени
към  формиране  на  нагласи  у  учениците  и  създаване  на  модели  на  поведениеза  активно
участие в демократичните процеси, произтичащи в държавата. Гражданското образование е
взаимосвързано  със  здравното,  екологичнотои  интеркултурно  образование  в  един
интердисциплинарен  комплекс,  насочен  към  придобиване  на  социални,  граждански  и
интеркултурни компетентности.

2. НАСОКИ

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански
добродетели  и  е  свързано  със  знания   за  устройството   на  демократичното  общество,  за
правата  и  задълженията  на  гражданина  и  с  умения  и  готовност  за  отговорно  гражданско
поведение.

Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане  на
здравословен  стил  и  условия  на  живот  и  за  доброволно  адаптиране  към  поведение,
благоприятстващо здравето. 

Екологичното  образование  е  насочено  към  формиране  на  екологична  култура,  екологично
съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните
закони, защита подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както
и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на
културните  идентичности  и  за  основни  характеристики  на  интеркултурните  отношения,
формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот,
както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.

II.ЦЕЛИ

1.Изграждане на автономна и активна личност, която:

-  разбира  и  отстоява  общочовешките  ценности,  ценностите  на  демокрацията  и  човешките
права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по-отговорен, съзидателен и
ефективен за себе си  и за обществото начин;

-  познава  институциите,  структурата  и  процедурите  на  демократичното  общество,
икономическите и политически реалности на глобализиращия се свят;

-  зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности,
признава правото и ценността на развитието, приема равнопоставеността на всички в общото
социално пространство;

- осъзнава и цени своята културна идентичност;

- взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и
уважителен начин;

- изразява обосновано и критично гражданската си позиция;



-  взема  самостоятелни  решения  относно  своето  развитие,  проявява  инициативност  и
способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;

- носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и
този на другите хора;

- подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа
здравословен начин на живот за себе си и за околните;

- познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата
и създаване на устойчива околна среда

- познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на
споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност  за участие в тях;.

2. Функциониране на ПГК  като автономна, активна и саморазвиваща се
общност, която:

- възпитава в демократични ценности ;

- насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у
всички участници в образователната система ;

-  утвърждава  устойчива  ,  включваща,  демократична  и  здравословна  среда,  свободна  от
различните форми на агресия и дискриминация;

- изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани
със  здравето,  екологията,  гражданското  участие,  международната  толерантност,  взаимното
разбиране, зачитане и уважение ;

-  създава  позитивна  образователна  среда  за  диалог  между  представителите на  различните
културни общности в зависимост  от  тяхната възраст и компетентности,  включително и чрез
формите на ученическото участие и самоуправление ;

ІІІ. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЗЕИО В ПГК „ ЕЛИН ПЕЛИН „

- интегриране в обучението по образователни направления ;
- чрез дейностите по интереси в рамките на организацията на учебния ден ;
- в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление ;
- в извънкласни и извънучилищни форми на работа ; 
- в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование;
- чрез занимания, дейности и проекти по тематични области.свързани с:

1. патриотично възпитание и изграждане на национално самосъзнание;
2. толерантност и интеркултурен диалог;
3. финансова и правна грамотност, в т.ч.  избор на първо работно място ;
4. военно обучение и защита на родината ; 
5. безопасността и движение по пътищата ;
6. защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;
7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на 
конфликтите ;
8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
9. превенция и противодействие на корупцията.



ІV.  АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА

-  подкрепа на ученическото самоуправление ( УС) ;
-  поддържане на училищна медия с активното участие на ученици (вестник, брошури,
дипляни );
-  организиране  на  училищни  кампании  ,  подкрепящи  здравето,  толерантността,
благотворителността,  социалната  чувствителност,  правата  на  човека,  опазване  на
околната среда и други ;
- организиране на училищни празници и събития, съобразни календара на световните,
международните,  европейските,  националните,  общинските  местните,
професионалните и културните дати и празници.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

1. 1. Активно участие в цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна дейност
                                                                             Срок: постоянен
                                                                             Отг: класни р- ли
1.2. Спазване на Правилника за устройство и дейността на ПГК 
                                                                              Срок: постоянен
                                                                              Отг: участниците в учебния процес
1.3. Спазване на Правилника за осигуряване на безапасни условия на труд, възпитание
и обучение в училището
                                                                                Срок : постоянен
                                                                                  Отг: участниците в учебния процес
1.4.  Провеждане на Дни на граждански инициативи и участие в такива, съвместно с
други училища, институции и организации
                                                                                Срок: целогодишно
                                                                                Отг: екипа на ГЗЕИО
1.5. Провеждане на уроци по ГЗЕИО по изготвен план- график по Национална програма
„ Без свободен час „ ,  Модул „Без свободен час в училище „ и ЧК
                                                                                 Срок : през учебната година
                                                                                 Отг :кл. р – ли
1.6.  Интерактивни  уроции  тренинги  по  проекти  с  подкрепата  на  МОН  и  други
институции
                                                                                    Срок :съгласно дейностите на ком . по кв- и
                                                                                    Отг :екип на ГЗЕИО
1.7.  Издаване  на  училищен  вестник  /брошури  /,  с  актуални  рубрики,  насочени  към
основните  тематични  аспекти  на  гражданското,  здравното  ,   екологичното  и
интеркултурно образование
                                                                                      Срок : учебната година
                                                                                      Отг : екип на ГЗЕИО
1.8. Приемане на план и правилник за превенция от КОВИД -19 пандемията
                                                                                    Срок: 14.09.2021г
                                                                                    Отг: Всички

2.  ВЪЗПИТАВАНЕ  НА  НАЦИОНАЛНО  САМОЧУВСТВИЕ  И
ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ :
2.1. Тържествено честване на Патронния празник – 72 години ПГК
                                                                                   Срок : 20.10.2021 г.



                                                                                   Отг  : учстници в учебния процес
2.2.  Честване  на  всички  национални  и  училищни  празници.  Участие  в  съвместни
инициативи с Община Елин Пелин, читалища и други училища
                                                                                   Срок : през учебната година
                                                                                    Отг : директор
2.3.  Отбелязване Деня на народните будители
                                                                                     Срок : 01.11.2021 г.
                                                                                     Отг  : кл. р – ли
2.4 . Отбелязване Деня на Ботев и падналите за освобождението на България
                                                                                     Срок : 02.06.2022 г.
                                                                                       Отг . кл. р –ли
2.5.  Отбелязване на бележити дати и събития ,  Националния празник  на България-
03.03.2020 г.
                                                                                     Срок : съответните дати
                                                                                     Отг : кл. р – ли
2.6. Организиране на Изложби – базари
                                                                                       Срок : Коледа и Великден
                                                                                       Отг : учители по практика
2.7.Провеждане на Седмица на специалността
                                                                                       Срок : м. Април
                                                                                         Отг : учители специалисти
2.8.  Спазване задължителните символи на българското училище- Национално знаме,
Знаме на Европа, Училищно знаме, Химни на България, Европа, Училището; 
                                                                                       Срок : постоянен
                                                                                       Отг : директор
2.9.  Поддържане  традицията  на  сътрудничество  с  основните  социални  фактори  –
семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени предпривтив,
други организации, имащи отношение към възпитанието на младите хора
                                                                                          Срок : постоянен
                                                                                            Отг : учители, кл. р- ли

3. ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

3.1. Тематични дискусии , анкети в ЧК , свързани с здравно и екологично обучение и
възпитание
                                                                                           Срок : планове за ЧК
                                                                                             Отг : кл .р- ли
3.2. Провеждане на ученически екоакции, планирани екскурзии, излети, насочени към
опазване и побряване на околната среда и природата
                                                                                             Срок : план на ПГК
                                                                                              Отг. учители
3.3.  Отбелязване  на  Деня на  Земята  и  Деня на  Водата  чрез  почистване  и  различни
екоинициативи
                                                                                              Срок : 22.04 и 22. 03
                                                                                              Отг. : кл. р- ли
3. 4. Ден на борба срещу СПИН
                                                                                             Срок : м. Януари, 2022 г.
                                                                                             Отг. : кл. р- ли



4.  ВЪЗПИТАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В  ХРИСТИЯНСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ И
ТРАДИЦИИ

4.1. Да се проведат беседи в ЧК , свързани с Християнството и традиционните български
ценности
                                                                                            Срок : планове на кл. р- ли
                                                                                            Отг : кл. р- ли
4.2.  Включване  в  училищни  и  обществени  инициативи  ,  посветени  на  Деня  на
християнското семейство
                                                                                               Срок : м. Октомври
                                                                                               Отг : учители

5. ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТНА УЧЕНИЦИТЕ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ЦЕННОСТИ И НАГЛАСИ,  СВЪРЗАНИ  С
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТИ
5.1. Иницииране на мероприятия със спортен характер за активизиране и изграждане
на позитивна и приобщаваща среда в училище
                                                                                           Срок : постоянен
                                                                                            Отг : учител по ФВС
5.2. Участие в ученическите игри на училищно и общинско ниво , в есенния и пролетния
кръг
                                                                                            Срок : по график
                                                                                            Отг : учител по ФВС

6. ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И
РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

6.1. Участие в общински, регионални и национални конкурси
                                                                                         Срок : по график
                                                                                          Отг : учители
6.2. Провеждане на олимпиади и състезания по общообразователните предмети
                                                                                         Срок : по график
                                                                                          Отг : учители
6.3.  Разработване  на  проекти,  инициирани  от  учители  и  ученици  по  проблеми  на
гражданското образование . Целта на проектите е да даде възможнаст на учениците за
участие в конкретни дейности , съобразно потребностите и интересите им
                                                                                           Срок : постоянен
                                                                                           Отг: учители
6.4.  Участие  в  Проекти  на  различни  нива  –  училищни,  общински,  регионални,
национални и международни
                                                                                          Срок : постоянен
                                                                                          Отг: учители



7. ДЕЙНОСТИ ПОДКРЕПЯЩИ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

7. 1 Международен Ден на толерантността – 16. 11 2021 г.
                                                                                       Срок : 16.11.2021г.
                                                                                        Отг : кл. р- ли
7.2.  Организиране  и  провеждане  на  конкурси  и  изложби  ,  тематично  свързани  с
интеграцията на учениците от различни етнически общности
                                                                                          Срок : учебна година
                                                                                           Отг: учители
7. 3. Провеждане на дарителски и благотворителни акции
                                                                                          Срок : учебна година
                                                                                           Отг : учители

8. РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСА НА КЛАСА
  Необходимо е съблюдаване на минималния брой часове за занимания и дейности по
тематични области . В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и
конкретния  контекст  е  възможно  и  комбиниране  на  теми  и  дейности  от  различни
тематични области. В остатъка от часове , предвидени за час на клас а, се осъществяват
занимания  и  дейности  ,  свързани  с  гражданското,  здравното,  екологичното  и
интеркултурно  образование,  за  развитие  на  класа  като  общност,  за  ученическо
самоуправление и др.

СЪСТАВ  НА  ЕКИПА  ЗА  ГРАЖДАНСКО,  ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО   И
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ:

                           Председател : В. Петровска
                                     Членове : 1. Н. Янакиева
                                                         2. Л. Мутафова
                                                         3. Т.Иванова
                                                         4. Юл. Чанева
                                                         5. Б. Тонев
                                                         6. М. Ангелова

Планът за работа на екипа през 2021/2022година е приет с решение на Педагогическия
съвет, Протокол N    /14.09.2021г.       



                                   

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕМИ ЗА ЧАС НА КЛАСА

КЛАС VIII IX X XI XII
Патриотично възпитание и изграждане на 
национално самочувствие

4 4 4 4 4

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1 1 1 1
Финансова и правна грамотност, вкл. и „ Моето 
първо работно място“

2 2 2 2 12

Военно обучение и защита на Родината 5 5
Безопасност и движение по пътищата 4 4 4 1 1
Защита на населението при бедствия и аварии и
катастрофи;оказване на първа помощ

5 5 5 3 3

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 
агресията; мирно решаване на конфликти

2 2 2 2 2

Превенция на тероризма и поведение при 
терористична заплаха ; киберзащита

2 2 2 2 2

Кариерно ориентиране 1
Превенция и противодействие на корупцията 2 2 2 2 2
Електронно управление и медийна грамотност 1 1 4
ОБЩО 22 28 29 21 27



ПГК – гара  ЕЛИН ПЕЛИН

Утвърждавам :
Директор :  .....................
            /инж. Д. Жекова/

ПЛАН ЗА РАБОТА

 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

1.Същност на понятието „изпиране на пари“ по смисъла на правилата и в
съответствие със законовото определение /ЗМИП/  е :

    а/ преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито
от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да
бъде укрит или прикрит незаконния произход на имуществото или
да се  подпомогне лице ,  което участва  в  извършването на такова
действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;
   б/  укриване  или  прикриване  на  естеството,  източника,
местонахождението,  разположението,  движението  или правата  по
отношение на имущество , придобито от престъпна дейност или от
акт на участие в такава дейност;
   в/ придобиването, владеенето , държането или използването на
имущество  със  знание  към  момента  на  получаването  ,  че  е
придобито  от  престъпна  дейност  или  от  акт  на  участие  в  такава
дейност;
    г/участието, в което и да е от действията на предходните букви,
сдружаването  с  цел  извършване  на  такова  действие,  опитът  за
извършване  на  такова  действие,  както  и  подпомагането,



подбуждането, улесняване на извършването на такова действие или
неговото прикриване.

2.  Същност  на  понятието  „  финансиране  на  тероризъм“  по  смисъла  на
правилата или съгласно ЗМФТ е : прякото или косвеното, незаконното и
умишленото предоставяне , събиране на средства , финансови активи или
друго имущество, предоставяне на финансови услуги с намерение те да
бъдат използвани  със съзнанието изцяло или частично за тероризъм.

II.  МЕРКИ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА
ФИНАНСОВАТА  СИСТЕМА  ЗА  ЦЕЛИТЕ  НА  ИЗПИРАНЕТО  НА
ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ

1. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА
СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ:
а/ комплексна проверка на клиентите
б/ събиране и изготвяне на документи и друга информация при
условията и по реда на закона; 
в/съхраняване  на  събраните  и  изготвените  за  целите  на  този
закон документи, данни и информация;
г/оценка на риска от изпирането на пари; 
д/разкриване  на  информация  относно  съмнителни  операции,
сделки и клиенти;
е/разкриване на друга информация за целите на този закон; 
ж/контрол върху дейността на задължените субекти по чл. 4 от
ЗМИП;
з/  обмен  на  информация  и  взаимодействие  на  национално
равнище,  както  и  обмен  на  информация  и  взаимодействие
между  дирекция  „Финансово  разузнаване  „  на  Държавна
агенция   „  Национална  сигурност“,  звената  за  финансово
разузнаване  на  други  държави  и  юрисдикции,  както  с
компетентните  в  съответната  сфера  органи  и  организации  на
други държави.

 2.  МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ :
 а/ блокиране на финансови средства и други  финансови активи
или икономически ресурси; 
 б/  забрана за  предоставяне  на финансови услуги,  финансови
средства и други финансови активи или икономически ресурси.



МЕРКИТЕ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА
ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ ЗА ИЗПИРАНЕТО НА
ПАРИ  И  ФИНАНСИРАНЕТО  НА  ТЕРОРИЗМА  СА  С
ПОСТОЯНЕН СРОК  И КОНТРОЛ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ


