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 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021г. НА МОН  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА; 

 

 СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030); 

 

 ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП НА МОН / Заповед № РД№_-2684/20.09.18г. за утвърждаване на програми за обучение по 

БДП Съгласно приложенията - по възрастови групи /; 

 

 ПЛАН НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БДП ВРАЦА. 

 

    Планът представя в обобщен вид мерките за  БДП в ДГ „ Щастливо детство”, обособени по стратегически цели и тематични 

направления. Целите и тематичните направления са разпределени по области  на въздействие от националната политика по БДП, а 

мерките са в съответствие с ефекта на въздействието  им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване  на 

изпълнението на мярката, дефинирани от изброените по-горе стратегически документи. 

 

 

 ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1 2 3 4 5 6 

№ Наименование на мярката Ефект на мярката Отговорник 

по мярката 

Индикатор и срок 

по мярката, 

докладвани на 

РУО, Община, 

Педагогическия 

съвет и в годишния 

доклад за 

изпълнение по БДП 

на ДГ 

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  ДГ „ Щастливо детство”. 

1.1.1 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ДГ „ Щастливо 

детство” за учебната 2022/2023 година 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ 

Директор Годишeн план-

програма за БДП на 

ДГ „ Щастливо 

Годишен план-

програма за БДП, 

представена от 
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детство”  

Срок: ежегодно  

15 септември 

директора на ДГ 

1.1.2 Годишна актуализация на  план-

програма за БДП на ДГ „ Щастливо 

детство” 

 

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното изпълнение 

на политиката по БДП в 

ДГ 

Директор Актуализиран план за 

БДП 

Срок: за 

актуализацията - 

ежегодно - 

постоянен 

Актуализиран 

План  за БДП. 

Информация, 

докладвана на 

заседанията на 

Педагогическия 

съвет 

1.1.3 Разпределение на учебното съдържание 

по БДП за учебната 2022/2023г. 

съгласно  ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО БДП НА МОН / Заповед № РД№_-

2684/20.09.18г. за утвърждаване на 

програми за обучение по БДП Съгласно 

приложенията - по възрастови групи /. 

Включване на същото в годишното 

тематично разпределение, което е част 

от програмната система на ДГ по ОН 

Околен свят и КТ 

Организационно 

планиране, 

структуриране на 

дейността по БДП 

Учители на 

възрастовите 

групи 

Срок: ежегодно  

15 септември 

Годишно 

разпределение на 

учебното 

съдържание по 

БДП 

1.1.4. Сформиране на  комисия по БДП в ДГ. 

Изготвяне на план от комисията за 

учебната 2022/2023 година 

Организационно 

планиране, 

структуриране на 

дейността по БДП 

Директор 

Педагогически 

съвет  

Комисия по 

БДП 

Срок: ежегодно  

15 септември 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на ДГ 

1.1.5. 

 

Разработване на план по БДП на ниво 

детска група с включване на 

родителите в дейността, съобразно този 

план 

Организационно 

планиране 

структуриране на 

дейността по БДП 

Учители на 

възрастовите 

групи 

Срок: ежегодно  

20 септември 

План по БДП на 

ниво детска 

група, представен 

от учители по 

групи 
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1.1.6. 

 

Обезопасяване на района около ДГ- 

огради, хоризонтална маркировка, 

указателни знаци, забрана влизане на 

МПС в двора на ДГ/ с изключение на 

случаите при зареждане на ДГ/. 

Заповеди на директора. Писмо до кмета 

при нужда за обезопасяване на района. 

Подобряване на 

условия за 

безпроблемно 

движение, 

предотвратяване на 

инциденти на пътя 

Директор 

РПУ 

Комисия по 

БДП 

Срок: 25.09.2022г. Годишна план-

програма за БДП 

1.1.7. 

 

Стандартизирана информация след 

началото на учебната година до РУО 

Враца 

Анализ, оценка на 

изпълнението и 

коригиращи решения 

Директор 

Комисия по 

БДП 

Срок:  

м. 10.2022г. 

Информация от 

Директора на ДГ 

1.1.8. 

 

Текущ контрол и оценка : покриване на 

ДОС- знания на децата, отразяване на 

преподадения материал в дневника, 

провеждане на планираните 

мероприятия по БДП и др. 

Организационно 

структуриране на 

дейността по БДП 

Директор 

Председател на 

Комисия по 

БДП 

Срок: постоянен Проведени 

мероприятия по 

БДП в ДГ 

1.1.9. 

 

Докладване на изпълнени мерки по 

БДП на заседание на Педагогически 

съвет от комисия по БДП в ДГ 

Регулярна отчетност на 

политиката по БДП 

Председател на 

Комисия по 

БДП 

Обобщена докладвана 

информация с 

изпълнени мерки по 

БДП 

Срок: регулярно, на 

тримесечие 

Представена 

информация на 

заседание на ПС 

1.1.10. 

 

Докладване на годишното изпълнение 

на дейностите по БДП   

 

 

Годишна отчетност на 

държавната политика 

по БДП - състояние на 

БДП, изпълнение на 

поставените 

стратегически цели 

свързани с БДП в ДГ „ 

Щастливо детство” 

Директор 

Комисия по БДП 

Педагогически 

съвет 

Срок: м. юни, 2023г.  

 

Доклад за 

годишното 

изпълнение на 

държавната 

политика по БДП 

в ДГ „ Щастливо 

детство” 

1.1.11. 

 

Стандартизирана информация след 

края на учебното време за резултатите 

от обучението по БДП и допълнителни 

Анализ, оценка на 

изпълнението и 

коригиращи решения 

Директор 

Комисия по 

БДП 

Срок: м. юни, 2023г.  

 

Информация от 

Директора на ДГ 
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дейности, състезания, кампании, 

участие в проекти свързани с БДП до 

РУО 

1.1.12. Привличане на спонсори за обогатяване 

на материално- техническата база на 

детската градина по БДП  и 

обезпечаване на образователния процес 

Създаване на условия 

за съвременно 

обучение и възпитание 

на децата по пътна 

безопасност 

Директор 

Учители  

 

Срок: постоянен  

 

Информация от 

Директора на ДГ 

1.2 Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП в ДГ „ Щастливо детство” 

1.2.1 Разработване на проект и 

кандидатстване по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда", 

Модул Е Площадки за обучение по 

БДП на база  подзаконова нормативна 

уредба по прилагането на Закона за 

движение по пътищата във връзка с 

транспониране на приложимото 

европейско законодателство 

Изградена  площадка за 

обучение по БДП в ДГ.  

 Включване на реални 

пътно-транспортни 

ситуации в безопасна и 

защитена територия, с 

което да се подпомага 

учебно-възпитателния 

процес, в ДГ „ 

Щастливо детство”   

Директор 

Комисия по 

БДП 

Срок: съгласно 

сроковете за 

кандидатстване по 

проекта 

 

Разработен 

проект по БДП. 

Докладван от 

директора на ДГ 

1.2.2 Разработване на проекти на други 

нормативни актове в областта на БДП 

Създаване на условия 

за съвременно 

обучение и възпитание 

на децата по пътна 

безопасност 

Директор 

Комисия по 

БДП 

Срок: постоянен  

 

Разработен 

проект по БДП. 

Докладван от 

директора на ДГ 

1.3 

 

Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между ДГ „ Щастливо детство” и 

институциите при изпълнение на държавната политика по БДП 

1.3.1 Координация на действията на ДГ  

„ Щастливо детство” 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 

съобразно спецификата 

на ДГ 

ДГ „ Щастливо 

детство”, МОН, 

РУО Враца 

Съвместни 

консенсусни решения. 

Срок: постоянен 

Документи, 

свързани с 

дейността на ДГ 

 

Кореспонденция 
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между ДГ и 

институции 

1.3.2 Изпълнение от ДГ „ Щастливо детство” 

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 в  ДГ „ Щастливо 

детство” 

ДГ „ Щастливо 

детство”, МОН, 

РУО Враца 

Изпълнени 

методически 

указания 

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.4 Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност  по БДП на ДГ „ Щастливо детство” чрез сътрудничество с 

родителската и друга заинтересована общественост / Пътна полиция към МВР, община, неправителствени 

организации ,научните и академичните среди  

1.4.1 

 

Участие на ДГ „ Щастливо детство” в 

провеждане на научно-практически 

конференции и кръгли маси по 

проблемите на БДП 

 

Обезпечаване на 

научния подход при 

решаване 

предизвикателствата в 

областта на БДП 

Директор 

Учители  

 

Срок: постоянен Доклад от 

участие в 

конференция 

1.4.2. Провеждане на родителски срещи по 

групи относно обсъждане проблемите 

по БДП и набелязване на конкретни 

мерки 

 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

Учители по 

възрастови 

групи 

Срок: ежегодно 

 

План на групата 

 

1.4.3. 

 

Провеждане на ДФПВ по БДП  с 

партньорство на родители и 

представители на МВР 

Сътрудничество с 

родители и служители 

на МВР 

Учители по 

възрастови 

групи 

Срок: съгласно плана 

на детската група 

План на групата 

 

1.4.4. Разходки с  децата с участие на 

родители. Използване на 

светлоотразителни жилетки 

 

Безопасност на децата 

на пътя. 

Сътрудничество с 

родители. 

Учители по 

възрастови 

групи 

Мед. сестра 

 

Срок: учебно и 

неучебно време 

План на групата 
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1.5. Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност на  

ДГ „ Щастливо детство”за различните аспекти от БДП 

1.5.1. Прилагане на единна комуникационна 

стратегия по БДП 

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика 

МОН, РУО, ДГ 

„ Щастливо 

детство” 

Активна медийна 

политика 

Срок: постоянен 

Официална 

интернет 

страница на  ДГ „ 

Щастливо 

детство” 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

2.1.   Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата от ДГ „ Щастливо детство” при взаимодействието им с                         

пътната система като участници в движението по пътищата 

2.1.1. 

 

Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти от ДГ  

„ Щастливо детство” във връзка с 

обучението по БДП чрез участие в 

квалификационни курсове 

организирани от обучаващи 

институции одобрени от МОН 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики 

Учители по 

групи 

Комисия по 

БДП 

Изпълнени мерки 

за подобряване 

квалификацията на 

специалистите по 

БДП в   ДГ „ 

Щастливо детство” 

Срок: учебна 

2022/2023 година 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.1.2. Организиране и провеждане на  

допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие  по БДП с  децата от 

различите възрастови групи в ДГ 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП 

Учители по 

възрастови 

групи 

Срок: учебно и 

неучебно време 

 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.1.3. Интегриране на обучението по БДП с 

други образователни направления и 

използване на интерактивни методи 

Придобита 

компетентност по БДП- 

знания, умения, 

отношения 

Учители по 

възрастови 

групи 

Срок: учебна 

2022/2023год. 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.1.4. Осигуряване на учебни помагала и 

книжки за оцветяване на децата по БДП 

Ефективно овладяване 

на правилата за 

движение по пътищата 

Учителите на 

групите  

 

Срок: м.10.2022г. Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ДГ 
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2.1.5. Участие в организиране и провеждане 

на национални, регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца в 

системата на образованието, свързани с 

културата на движение по пътищата 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП 

 

Деца от 

четвърта 

възрастова 

група от ДГ  

„ Щастливо 

детство” 

Изпълнени 

инициативи по 

БДП за деца в 

системата на 

образованието 

Срок: постоянен 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.1.6. Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз 

на деца от ДГ „ Щастливо детство”, 

свързан с учебна и/или извънучебна 

дейност в системата на 

предучилищното  образование 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца в 

пътните превозни 

средства 

Директор  

Учители 

Изпълнени мерки 

за ограничаване на 

рисковете от ПТП 

при осъществяване 

на организиран 

превоз на деца  

Срок: постоянен 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.1.7. Участие на ДГ „ Щастливо детство” в 

провеждане на кампании на 

институции в областта на БДП, 

насочени към деца 

 

Подготвени деца в 

областта на БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата 

ДГ „ Щастливо 

детство” 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на БДП, 

насочени към деца  

Срок: постоянен 

Докладвана от  

Директора на ДГ 

 

2.2. Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1. Отбелязване на 29 юни в ДГ  

„ Щастливо детство” – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата 

Популяризиране на 

политиката за БДП 

Учители по 

групи 

Организирани и 

проведени 

мероприятия 

Срок: ежегодно,  

29 юни 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 

2.2.2. Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата,   

Европейския ден без загинали на 

Популяризиране на 

политиката за БДП 

Учители на 

трета и четвърта 

възрастови 

групи 

Организирани и 

проведени 

мероприятия 

Срок: ежегодно 

Годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП в ДГ 
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пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. в 

ДГ „ Щастливо детство” 

Информационни табла по темата 

Комисия по 

БДП 

2.3. Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП в ДГ „ Щастливо детство” 

2.3.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в ДГ 

 „ Щастливо детство” 

 

Предпазване на  

работещите в ДГ  

„ Щастливо детство” от 

ПТП при служебното 

им взаимодействие с 

пътната система 

Директор  

Комисия по 

БДП 

Функциониращи 

системи от мерки 

по БДП в ДГ 

 „ Щастливо 

детство”  

Срок: постоянен 

Системи от 

мерки по БДП на 

ДГ „ Щастливо 

детство”, 

докладвани от 

директора 

 

 

 

 

 


