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ДЕТСКА ГРАДИНА“ЗДРАВЕЦ“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

                                                                                                  УТВЪРДИЛ: ……П..... 

                                                                        Директор   

                                                                                             Маргарита Атанасова 

                                                                                                          Заповед № 14  /20.09.2021г. 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

2021/2022 ГОДИНА  

В ДГ“ЗДРАВЕЦ“ 

 

Нормативни основания  

 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 

2021 - 2030 г.,  

 План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението 

по пътищата  

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

Министерство на образованието и науката.  

 План за действие  за безопасност на движението по пътищата на Министерството на 

образованието и науката  

           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. 

I. Цели  

• Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и 

оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка  

• Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между 

институциите при изпълнение на държавната политика в областта на БДП  

 Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с 

пътната система като участници в движението по пътищата 
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II. Мерки за БДП, обособени по стратегически цели и направления 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ 

№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

мярката 

Отговорник 

по мярката 

Индикатор и 

срок по 

мярката, 

докладвани на 

заседания на 

ПС и в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП   

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. Актуализиране   на 

План-програма за 

БДП на ДГ 

Стандартизиране 

на планирането, 

изпълнението, 

оценката и 

отчитането на 

политиката по 

БДП.Годишна 

плановост на 

мерки по БДП на 

ниво ДГ 

Комисия по 

БДП 

Актуализиран 

План за 

действие за 

БДП. 

Срок: за 

актуализацията 

- ежегодно - 

постоянен. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

Комисия по 

БДП 

1.1.2. Докладване на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС 

Годишна 

отчетност на 

политика по 

БДП - 

изпълнение на 

поставените 

стратегически 

цели и 

приоритети от 

програмата на 

ДГ, свързани с 

БДП. 

Комисия по 

БДП 

Доклад от 

Комисия по 

БДП  за 

изпълнени 

годишни 

мерки по БДП 

по цели.  

Срок: 10 

февруари. 

Представен 

доклад от 
Комисия по 

БДП 

1.1.3. Осигуряване на 

ефектен текущ 

контрол 

Организационно 

структуриране 

на дейността 

по БДП 

 

 

Директор 

Комисия по 

БДП; 

 

Организирани 

и проведени 

дейности и 

мероприятия. 

Срок: 

постоянен. 

Анализ на 

резултатите от 

контролната 

дейност на 

директора 
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1.2. Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между 

институциите при изпълнение на държавната политика в областта на БДП 

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 

политиката по 

БДП. 

Комисия по 

БДП; 

Директор 

Изпълнени 

методически 

указания.  

Срок: 

постоянен. 

Докладване в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

1.2.2. Проверка 

безопасността на 

района около 

детската градина: 

огради; изкуствени  

неравности по 

платното за 

движение; зебри; 

преградна решетка 

пред централен вход 

на ДЗ; указателни 

знаци; 

Подобряване на 

условия за 

безпроблемно 

движение/ 

предотвратяване 

на инциденти на 

пътя 

 

 

Комисия по 

БДП; 

 

протокол от 

проверката на 

комисията; 

протокол от 

проверката на 

РПУ 

 

Срок: 

м.09.2021 г. 

 

Резултати от 

извършените 

проверки 

1.2.2. Взаимодействие с 

“КАТ-Пътна 

Полиция” 

Запознати  с 

професията 

пътен полицай и 

правилата за 

движение по 

БДП, деца. 

Комисия по 

БДП; 
Учителите 

по групи 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

 

Срок: 

м.ноември 

2021г. 

Докладване в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

1.2.3. Взаимодействие с 

училище 

Посещение на 

интерактивна 

площадка по БДП 

Формирана на 

трайни навици 

за безопасно 

движение на 

пътя. 

Комисия по 

БДП; 

Учителите 

на IV група 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

 

Срок: м.април 

2022г. 

Докладване в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

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. 

 

Оптимизиране 

обучението на 

децата по БДП 

 Планиране на 

образователното 

съдържание за 

всяка възрастова 

група, в началото 

 

 

 

Организационно 

структуриране и 

подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

 

 

 

 

Комисия по 

БДП; 

Учителите 

по групи 

 

 

 

 

Тематични 

разпределения 

на 

образователно

то съдържание 

по БДП 

 

 

 

Доклад за 

изпълнение на 

дейностите по 

оптимизиране 

обучението по 

БДП 
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на учебната 

година 

 Определяне  на 

конкретни 

образователни 

цели като 

минимални 

изисквания за 

обучение по БДП 

 Използване  на 

учебни 

материали и 

подходи, 

адаптирани към 

възрастта на 

децата  

 Осигуряване на 

финансов 

ресурси за 

обезпечаване на 

обучението по 

БДП 

 Кандидатстване 

па НП“ОСОС“, 

модул 

“Площадки  за 

обучение по БДП 

обучение на 

децата по БДП.  

Подготвени деца 

в областта на 

БДП. 

 

 

 

 

Обогатяване на 

педагогическото 

взаимодействие 

с децата чрез 

включване на 

подходящи 

интерактивни 

техники и 

технологии и 

подобряване 

качеството за 

обучение по 

БДП. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия по 

БДП; 

Директор 

 

 

 

Срок: 

10.09.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок: 

м.април 2022г. 

2.1.2. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

 Участие в 

обучения по 

методика по 

БДП; за работата 

на УК по БДП; 

 Самообразование 

чрез: интернет 

портал на МОН 

на ДКБДП, 

специализиран 

печат, обмяна на 

опит с колеги 

 Поддържане на 

регистър на 

обучени учители 

и членове на 

комисия по БДП  

 

Повишаване на 

методическата 

подготовка по 

БДП; 

Повишаване 

нивото на 

професионалнат

а компетентност 

на учителите по 

БДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председате

л на УК  по 

БДП; 

Гл.учител 

 

Организирани 

и проведени 

квалификации. 

 

 

 

 

Срок 
постоянен 

 

 

 

 

 

 

Регистър  

 

Срок 

постоянен 

 

Доклад-анализ 

на 

квалификационн

ата дейност в ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър  на 

обучени учители 

и членове на 

комисия по БДП 
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2.1.3. Организиране и 

провеждане на  

инициативи по БДП 
 

 Участие в 

кампанията „Дни 

на безопасността 

на ROADPOL“ 

2021, посветена 

на безопасното 

движение по 

пътищата, 

организирана от 

ГД „Национална 

полиция“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирана на 

трайни навици 

за безопасно 

движение на 

пътя. 

 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по темата за 

БДП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКомисия 

БДП; 

учителите 

по групи 

 

 

 

 

 

 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок:  

16-22.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Докладване в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 

 Ангажиране на 

родители и деца 

за предоставяне 

на снимков 

материал на 

тема: „ Аз 

пътувам 

безопасно“ . 

Организиране на 

изложба в ДГ и 

използването им 

при провеждане 

на учебни 

ситуации,състеза

ния,открити 

моменти и др по 

БДП. 

 

 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок: 

ноември.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Това го знае 

всяко дете“ 

празник-

развлечение по 

случай 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите при 

пътно 

транспортни 

произшествия 

 

 

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок: 02.2022г  
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 Организиране на 

изложба от 

детски рисунки 

„Да бъдем 

внимателни на 

пътя“  

Организирани 

и проведени 

мероприятия. 

Срок:  

20-21.05.2022г. 

 

Бележки по изпълнението на плана: 

 Копие от плана се предоставя в електронен вариант на персонала на ДГ. 

 За всяка дейност комисията по БДП отправя покана за участниците и с 

помощта на учителите на групите организира подходяща среда за реализиране. 

 Планът може да бъде актуализиран при необходимост 

 Контрол по изпълнението на плана осъществява директорът на детската 

градина  
           

        

      Планът за действие по безопасност на движението по пътищата е приет на  заседание 

на педагогически съвет с Протокол № 1 /   20.09.2021 г. 


