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Стара Загора, 2021 г 

. 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на 

движението по пътищата  

Планът е разработен 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.  

Планът обхваща първата година от действието на 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 и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по 

пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.  

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за 

съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. 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.  

Детска градина № 11 „Загоре“ разполага със самостоятелно обособена площадка 

за провеждане на педагогически ситуации и инициативи по БДП. Пешеходните пътеки 

са означени с подходяща маркировка. Детската градина е оборудвана с 2 броя макети-

светофари със звуков и светлинен сигнал. 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на 

мярката 

3 

Ефект на 

мярката 

4 

Отговорни

к по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката 

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 2020 г. пред 

ПС.  

Годишна 

отчетност на 

цялостната 

политика по 

БДП за 2020 г 

Директор Годишен доклад по 

Плана за действие за 

БДП за 2020г. за 

изпълнени мерки за 

БДП 

Срок:10 януари 2021г 

  

Годишен доклад по 

Плана за действие за 

БДП за 2020г. на 

ниво ДГ 

1.1.2 Годишна 

актуализация на 

Плана за действие за 

БДП 2021г. 

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по 

БДП 

 

Комисия 

по БДП 

Актуализиран План за 

действие по БДП  

Срок: ежегодно, 

постоянен  

 

Актуализиран 

План за действие 

по БДП 

1.1.3 Разработване на 

годишен план-

програма за БДП на 

ДГ  

 

Годишна 

плановост на 

мерки по БДП 

на ниво ДГ 

Директор Годишни план 

програми на всички 

групи по БДП за 

2021г. 

Срок: ежегодно  

15.09. 2020 – 2029г.  

 

Годишен план-

програма за БДП за 

2021г. в ДГ № 11 

„Загоре“ 

1.1.4 Наблюдение и оценка 

на изпълнението на 

мерките по БДП.  

Предприемане на 

корективни 

действия за 

подобряване 

изпълнението на 

политиката. 

Комисия 

по БДП 

Анализ, мониторинг и 

оценка по време на 

изпълнението на 

мерките по БДП.  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за  

състоянието на 

възпитанието и 

обучението по БДП. 
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1.2 

 

Цел: 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  

Стандартизиране 

на планирането, 

изпълнението, 

оценката и 

отчитането на 

държавната 

политика по БДП. 

Комисия 

по БДП 

Изпълнени 

методически 

указания.  

Срок: постоянен  

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП  

 

1.2.2 Координация на 

действията на РУО, 

Пътна полиция, БЧК, 

ДГ за вземане на 

съвместни решения и 

прилагане на общи 

практики в областта 

на БДП. 

 

Общи усилия за 

ефективно 

изпълнение на 

политиката по 

БДП съобразно 

спецификата на 

ДГ 

ДГ, РУО Съвместни 

консенсусни решения. 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция 

между институциите 

Становища 

1.3 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на 

сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП в гражданския сектор. 

1.3.1 Прилагане на единна 

комуникационна 

стратегия по БДП. 

 

Отправяне на 

ясни послания от 

ДГ за 

политиката по 

БДП в 

общественото 

пространство  

 

Комисия 

по БДП  

Активно 

сътрудничество с 

родителите 

Срок: постоянен. 

Официална страница 

на  ДГ № 11 

„Загоре“- www.cdg11  

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 деца по 

БДП  

  

Опредеяне на 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на 

Директор 

Педагоги

чески 

специали

сти 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

обучението на деца  

по БДП.  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 

http://www.cdg11/
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конкретни 

образователни цели 

като минимални 

изисквания за 

обучение по БДП;  

 

  

Интегриране на 

темите по БДП в 

темите от учебното 

съдържание по 

образователни 

направления 

  

Използване на 

учебни материали и 

подходи, адаптирани  

към възрастта и 

условията на ДГ 

  

Практическа 

насоченост на 

ситуациите по БДП 

 

децата  по БДП  

Подготвени 

деца  в областта 

на БДП. 

 

2.1.2 Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в във 

връзка с обучението 

по БДП.  

 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на 

БДП. 

Заимстване на 

добри практики. 

Директор 

Комисия 

по БДП 

Педагоги

чесски 

специали

сти 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по 

БДП  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 

 

2.1.3 Организиране и 

провеждане на  

състезания по БДП, 

свързани с културата 

на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на децата 

по БДП. 

 

Педагоги

чески 

специали

сти  

Изпълнени 

инициативи по БДП 

за деца  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 
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2.1.4 Провеждане на 

кампании на 

институциите в 

областта на БДП, 

насочени към деца.  

 

Подготвени 

деца  в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираност

та за рисковите 

фактори, 

свързани с  

безопасността 

на движението 

по пътищата. 

Комисия 

по БДП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на БДП, 

насочени към деца 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 

 

2.1.5 Провеждане и 

организиране на 

инициативи по БДП 

за деца: 

 Изложба 

на детски рисунки 

на тема, свързана с 

пътната безопасност 

на децата 

 Забавна 

викторина за бъдещите 

първокласници на тема: 

„Аз спазвам правилата 

за движение“ 

 Комисия 

по БДП 

Педагоги

чески 

специали

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени 

инициативи по БДП, 

за деца  

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 

 

2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

 

2.2.1 Отбелязване Деня на 

безопасността на 

движението по 

пътищата – 29 юни 

Популяризиране 

на политиката за 

БДП 

Комисия 

по БДП 

Организирани и 

проведени 

мероприятия  

Срок: ежегодно, 29 

юни 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 

2.2.2 Отбелязване на 

Европейската 

седмица на 

мобилността, 

Международния ден 

за БДП 

Популяризиране 

на политиката за 

БДП 

Комисия 

по БДП 

Организирани и 

проведени 

мероприятия  

Срок: ежегодно, 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

плана-програма по 

БДП в ДГ № 11 
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