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План- програмата на ДГ „МАЛИНА“ е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност 

на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство 

на образованието и науката.  

План-програмата е разработена за 2022г. и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, 

обособени по стратегически цели и тематични направления. 

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година . 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 държавната политика по БДП.  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 
 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 
мярката 

5 

Индикатор и срок по 
мярката, докладвани на 
заседания на 
Педагогически съвет 

6 

Източник на 
информация за 
докладване на 
изпълнението 
на мярката 

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 2021 г. 

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

Заместник 
директор УД, 
Комисия по БДП 

 

Годишен доклад по Плана за 
действие за БДП за 2021 г. 
представен и приет на 
Педагогически съвет, за 
изпълнени мерки за БДП в 
ДГ „МАЛИНА“ 
 

 

Годишен доклад 
по Плана за 
действие за БДП 
в ДГ за 2021 г. - 
информация за 
изпълнение на  
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Срок: 09.01.2022г 
 
 

 

мерките в ДГ 
„МАЛИНА“.  

1.1.2 Разработване на годишен план-
програма за БДП на ДГ  

Годишна плановост на 
мерки по БДП на ниво 
ДГ  

Директор, 

Заместник 
директор УД,  

 

 

Годишна план-програма за 
БДП на ДГ.  

 

Срок:  

 януари 2022 г. 

Годишна план-
програма за 
БДП, 
представена от 
директора на 
ДГ.  

1.1.3 Докладване на изпълнени мерки 
по БДП на заседанията на 
педагогическия съвет в ДГ 
„МАЛИНА“ 

Регулярна отчетност на 
политиката по БДП. 

Зам. Директор УД,, главен учител 

 

Обобщена докладвана 
информация с изпълнени 
мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 
тримесечие. 

 

Обобщена 
информация за 
извършените 
дейности и 
постигнати 
резултати на 
заседанията на 
ПС 

 

1.1.4 Наблюдение и оценка на 
изпълнение на мерките по БДП 

Предприемане на 
действия за 
изпълняване на 
политиката 

Директор, зам. 
Директор УД, 

Анализ, контрол и  и вземане 
на решения по време на 
изпълнение на планираните 
мерки по БДП. Оценка на 
мерките във връзка с 
резултатите. 

Срок: 1-5 число на всеки 
месец 

Годишен отчет 
на комисията по 
БДП, зам. 
Директор УД, за 
изпълнение на 
план-
програмата. 

1.1.5 Годишна актуализация на план-
програмата за действие за БДП за 
2022г. 

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

Директор, зам. 
директор,  

Актуализиране на план-
програмата за действие за 
БДП. 

Срок: 1-5 число на всеки 
месец 

Актуализирана 
план-програма по 
БДП. 

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

1.2.1 Изпълнение на методически 
указания на ДАБДП в изпълнение 
на НСБДП и произтичащите от 
нея документи. 

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

 

Директор, 
зам.директор 
УД,  

Изпълнени методически 
указания.  

Срок: 1-10 число на всеки 
месец. 

Информация за 
изпълнени 
мерки по БДП 
от Зам.директор 
УД. 

Съвместна 
работа с 
институциите за 
подобряване на 
изпълнението 
на политиката 
по БДП. 

1.3 Цел:  

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, 
образователните институции 

1.3.1  Привличане на Обществен, 
съвет, родителски активи за 
партньори при изпълнение  на 
планираните действията по БДП. 

- Обсъждане при 
провеждане на заседания 
на Обществения съвет; 

- обмен на информация с 
родителски активи; 

- ангажиране с дейност по 
БДП на родителите по 
групи; 

- организиране на изложби 
с рисунки по БДП с други 
образователни институции 
в района; 

Обезпечаване на 
научния подход при 
решаване 
предизвикателствата 
в областта на БДП. 

Интегриране на 
ресурсите на 
гражданския 
сектор,образователни 
институции,  за 
провеждане на 
съвместни дейности 
по БДП 

Директор, 
зам.директор УД, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнена организация – 
логистика, съвместни 
дейности; 

Проведени съвместни 
инициативи. 

Представена информация от 
отговорни лица по мярката;  

 

Организиране на работни 
групи. 

Срок: регулярно, на 
тримесечие- 1-10 число на 
следходния месец. 

Годишен доклад 
за работата по 
мерките. 

Протоколи и 
материали от 
работата 
отговорните лица 

Документация, 
свързана с работа 
на работни групи. 
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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 
комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 
целенасочена 
комуникационна и 
медийна политика. 

 

Директор, 
Зам.директор 
УД  

Активна медийна политика. 

Срок: 1-10 число на всеки 
месец. 

Официална 
интернет 
страница на ДГ 
„МАЛИНА“ 

 

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 Оптимизирано обучение на децата  
по БДП в системата на 
образованието в единна 
концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 
документация по БДП на ниво 
ДГ  

 

- заделяне на финансови, 
технически и човешки 
ресурси за обезпечаване на 
обучението по БДП;  

 

- определяне на конкретни 
образователни цели като 
минимални изисквания за 

 

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

Подготвени деца в 
областта на БДП. 

 

Директор, 
зам.директор УД, 
учители 

Изпълнени мерки за 
подобряване обучението 
на децата по БДП.  

Срок: 1-10 число на всеки 
месец. 

Докладвана от 
отговорниците по 
мерките  
информация – 
регулярно за  
заседания на ПС 
и годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 
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обучение по БДП в детската 
градина;  
 

- интегриране на темите по 
БДП в темите от учебното 
съдържание по образователни 
направления; 

 
- 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 

ситуаациите - да се 

провеждат не само в класната 

стая, но също така да 

включват обучение и опит на 

практика - както в защитена 

среда, така и в реални 

условия, адаптирани към 

ролята, която имат в 

системата за движение; 
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- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП. 

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

Подготвени 
педагогически 
специалисти в 
областта на БДП. 

 

Директор Изпълнени мерки за 
подобряване 
квалификацията на 
специалистите по БДП в 
системата на 
образованието.  

Срок: 1.01-31.08.ежегодно 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката  в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.3 Организиране и провеждане на  
инициативи по БДП за децата в 
ДГ“МАЛИНА“ 

Подкрепа за 
творческите изяви на 
децата по темата за 
БДП. 

 

Зам.директор УД,  
учители 

Изпълнени инициативи по 
БДП за децата в ДГ. 

Срок: ежемесечно. 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад. 

2.1.4 Участие в кампании и мероприятия 
по БДП, организирани от 
институциите, съобразени с 
възрастта на децата в ДГ. 

Повишаване на 
информираността, 
знанията и уменията 
на децата БДП 

 

Зам.директор УД,  
учители 

Избор на подходящи 
инициативи по БДП за 
включване на децата от 
ДГ. 

Срок: ежемесечно. 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 
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2.1.5 Организиране и провеждане на  
състезание по БДП на ниво ДГ 

Подпомагане 
възпитаването и 
обучението на децата 
в култура на 
поведение на пътя, 
свързана със 
спазването на 
общовалидните 
правила и норми за 
лична и колективна 
безопасност. 
Подкрепа на децата 
да могат да взимат 
самостоятелни и 
адекватни решения в 
различни ситуации на 
пътя, като осъзнават 
действията си и носят 
пряка отговорност за 
това. Чрез 
състезанието могат 
да се проследят и 
постигнатите 
резултати, придобити 
в следствие на 
обучението по БДП. 

 

Зам.директор УД,  
учители 

Организирани инициатви 
по БДП. 

Срок: м. септември, 

 м. април  

 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад. 

2.1.6 Оптимизиране на средата за 
обучение по БДП в ДГ. 

Обогатяване на 
дидактичните средства 
за обучени по БДП. 

Директор, 
зам.директор 
УД,  учители по 
групи 

 

Придобиване на 
допълнителни знания и 
умения от децата във 
връзка с БДП. 

Срок: ежемесечно. 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 
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2.1.7 Участие в кампании на ОКБДП за 
безопасна градска мобилност, 
насочени към деца и ученици  

Подготвени деца и 
ученици в областта 
на БДП 

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

Директор, 
зам.директор 
УД, учители по 
групи 

 

Изпълнени кампанийни 
инициативи в областта на 
БДП, насочени към децата 

Срок: м.септември- м. май 
. 

Докладвана от 
отговорниците 
по мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 

2.2 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

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

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Директор, 
зам.директор 
УД,  учители по 
групи 

 

Организирани и проведени 
мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 

2.2.2 Отбелязване на Европейската 
седмица 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. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Директор, 
зам.директор 
УД,  учители по 
групи 

 

Организирани и проведени 
мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от 
отговорниците 
по мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 

2.3 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.3.1 Прилагане на комплекс от мерки 
по БДП спрямо работещите в ДГ.  

 

Предпазване на  
работещите в ДГот 
ПТП при служебното 

  Директор, 
зам.директор 
УД,  учители по 
групи 

Функциониращи система 
от мерки по БДП . 

Срок:ежегодно. 

Разработена от 
ДАБДП стандар- 
тизирана 
методология за 
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им взаимодействие с 
пътната система.  

 предпазване на 
работещите в 
бюджетните 
организации от 
ПТП при 
служебното им 
взаимодействие 
с пътната 
система.  

Системи от мерки 
по БДП на ДГ. 
Докладвана от 
отговорниците по 
мярката 
информация 
регулярно на ПС 
и в годишния 
доклад 

 


