
 

 

ДЕТСКА  ГРАДИНА“ ДЪГА”-ПЛОВДИВ,РАЙОН”СЕВЕРЕН 

Пловдив,ул. „Филипово” 34,  тел (032)953831 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖИНИЕТО 

 

при ДГ „Дъга”  за 2020/2021 учебна година 

 

 

 

 

 



Обща информация за програмата за безопасност на движението по пътищата за 2021г. 

Програмата е разработена в изпълнение на Плана за действие 2021г. за безопасност на движението по пътищата на 

МОН,  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 

 

 

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 в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП   

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 

 ДГ „ Дъга“ 

1.1.

1  

 

Отчитане изпълнението на Програма 

за действие за БДП за 2020/2021уч. 

г.   

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по БДП. 

Председател на 

комисия по БДП  

 

Годишен доклад по 

Програма за действие за 

БДП за 2020/2021 г.  за 

изпълнени мерки за БДП. 

 

Срок: 31 май 2021 г. 
 

 

Годишен доклад 

по Програма за 

действие за БДП 

за 2020/2021 г.  

 

 

 

 

1.1.2 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ДГ „ Дъга“ за 

2020/2021уч.г. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ  

Директор 

 

 

Годишна план-програма за 

БДП на ДГ.  

Срок: ежегодно  

15 септември 2020 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

комисия по 

БДП.  



 Годишна актуализация на Програмата 

за действие за БДП 2021 г.  

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното изпълнение 

на политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната 

политика по БДП, 

разработвани от 

ДАБДП. 

Комисия по 

БДП 

Актуализирана Програма за 

действие за БДП. 

Предложения на пед.екип 

Срок: за актуализацията - 

ежегодно - постоянен. 

Актуализирана 

Програма за 

действие за БДП. 
 

Информация, 

докладвана на 

заседанията на 

комисия по БДП 

1.1.3 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП.  
Предприемане на 

корективни действия 

за подобряване 

изпълнението на 

планираното. 

 

Директор, 

комисия по БДП 

 

Анализ, управленски контрол 

и вземане на решения по 

време на изпълнението на 

мерките по БДП. 

Прилагане на методология 

за набиране и обработване 

на данни за състоянието на 

възпитанието и обучението 

по БДП. 

Преценка на мерките от 

гледна точка на техните 

резултати и въздействие, 

както и на потребностите, 

чието удовлетворяване се 

цели с тях. 

Срок: постоянен. 

 

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението по 

БДП. 

 

 

1.1.4 Планиране и финансово осигуряване 

на мерки по БДП в рамките на 

одобрения бюджет на ДГ „ Дъга“ 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на ниво ДГ 

Директор Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в бюджет 2021  

Срок: постоянен. 

Бюджет разчет 

на ДГ „ Дъга“ 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  

 



1.2 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1.2.1 Координация на действията  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. 

Директор, 

комисия по БДП 

Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен. 

 

Документи, 

свързани с 

дейността на КАТ, 

РУО, МОН,НО 

Кореспонденция 

между 

институциите. 

1.3 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.3.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

 Комисия по 

БДП, директор  

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на ДГ „ 

Дъга“: 

dagaplovdiv.com 

Официални 

страници на РУО,  

ДГ, училища, 

ЦПЛР. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ:  
 



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 в системата на образованието в 

единна концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП;  
 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси 

за обезпечаване на обучението 

по БДП;  
 

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детската 

градина;  
 

- интегриране на темите по БДП в 

темите от учебното съдържание 

по другите образователни 

направления; 
 

- използване на дидактични 

материали и подходи, 

адаптирани както към възрастта  

на обучаваните; 

 

- насоченост на БДП не само към 

придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна на 

нагласите и мотивацията; 
 

 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата  

по БДП  

 

Учители, 

директор 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на деца  по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

членовете на 

комисията по БДП 

информация; 

констативни 

протоколи 

 



- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат не 

само в детската група, но също 

така да включват обучение и 

опит на практика  

 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението по 

БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти във 

връзка с обучението по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски 

практики. 

Директор Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

членовете на 

комисията 

информация 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП за 

деца в системата на образованието. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Директор, 

учители 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца  в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

членовете на 

комисията 

информация 



2.1.4 Провеждане на открита практика на 

тема „Кой пресича правилно?“ 

Подкрепа  изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Директор, 

учители 
Изпълнени инициативи по 

БДП за деца. 

Срок: м. април 2021г. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 

2.1.5 Посещение на различни форми на 

обучение по БДП в детските групи 

Подкрепя 

изграждането на 

знания, умения и 

навици за действие в 

условията на пътното 

движение и 

формиране на 

култура за безопасно 

поведение на пътя. 

Директор, 

учители 

Срок: м. ноември 2020г.-

април  2021г. 

 

Констативни 

протоколи 

2.1.6 Провеждане на спортен празник с 

включени игри по БДП 

Подкрепя 

усвояването на 

знания за правилата 

за движение и 

формиране на 

практически умения 

за адекватно и 

безопасно поведение 

в пътна обстановка;  

Главен учител Срок: 

Октомври  2021 г. 

Докладвана 

информация от 

комисия по БДП 

2.1.7 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца.  

 

Подготвени деца  в 

областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

Комисия по БДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца.   

Срок: постоянен. 

Докладвана 

информация  



движението по 

пътищата. 

2.1.8 Активизиране на дейността на 

градинската комисия в развитието 

на средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна 

инфраструктура и организация на 

движението в непосредствена 

близост до детската градина.  

Формиране у децата 

на съзнателно и 

отговорно 

отношение към 

въпросите на 

личната 

безопасност и тази 

на околните, 

придобиване на 

основни 

допълнителни 

знания и умения за 

разпознаване и 

оценка на опасните 

ситуации и 

вредните фактори в 

околната среда, и 

оказване на помощ 

в случай на 

опасност . 

 Комисия по БДП 

 

Дейност на комисия по 

БДП 

Срок: постоянен. 

Отчет за 

дейността на 

комисията. 

 

 

2.2. Цел: 

Повишаване на родителската и обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1 Разработване и изпълнение на 

тематични програми за 

информираност на  родителите и 

обществеността 

Излъчване на ясни и 

единни послания на  

в общественото 

пространство. 

Директор, 

комисия по БДП 

 

Организирани и проведени  

национални, регионални и 

местни инициативи. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 

2.2.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Комисия по БДП, 

учители 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 



 

 

 

2.2.3  Отбелязване на Европейската седмица 

на мобилността,  Международния ден 

за безопасност на движението по 

пътищата и др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Комисия по БДП 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в ДГ.  

 

Предпазване на  

работещите в ДГ „ 

Дъга“ от ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Комисия по БДП  Функциониращи системи 

от мерки по БДП. 

Срок: постоянен. 

Разработена от 

ДАБДП стандар- 

тизирана 

методология за 
предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от 

ПТП при 

служебното им 

взаимодействие 

с пътната 

система.  

 


