
 



1 

No 

2 

Наименование на мярката 

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП и 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 единна 

стратегическа рамка 

1.1.1 Разработване на годишен план- 

програма за БДП на ДГ  

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ  

Председател на 

комисия по 

БДП –Детелина 

Трифонова и 

членове на 

комисията –

Анета Боева и 

Йоанна 

Борисова 

 

Годишни план-програми за 

БДП на ДГ.  

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ДГ. Годишни 

план-програми 

за БДП на 

представени на 

ОБКБДП. 

1.1.8 Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП пред ДАБДП.  

 

 

 

Годишна отчетност 

на държавната 

политика по БДП - 

състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

Комисия по БДП 

и главен учител 

 

Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП.  

Срок: 31 март.  

Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП по 

цели.  

Доклад за 

годишното 

изпълнение на 

държавната 

политика по БДП.  

 

Представени 

доклади от 

институциите към 



свързани с БДП. Срок: 15 февруари.  ДАБДП 

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 и произтичащите от 

нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика 

по БДП.  

 

Комисия по БДП 

и главен учител 

Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

за целите на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОК

БДП. 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.5 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.5.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни 

Директор и 

комисия по 

БДП 

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на МОН 

– www.mon.bg 

Официални 

страници на  ДГ 



институции в 

общественото 

пространство.  

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  

 

 

Планиране и провеждане  ситуации 

и дейности по БДП съобразно 

възрастовите характеристики на 

децата. 

 

Обогатяване на дидактичната база  

 

 

 

Осигуряване на необходимите 

методически ръководства по БДП и 

насоки за учителите. 

 

 

 

 

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

 

 

осигуряване 

нагледност и дейност 

при обучението. 

 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата  

 

 

 

Учителите по 

групи 

 

 

 

 

Учителите по 

групи 

 

 

Детелина 

Трифонова 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП 

 

 

Срок: 

 м. 10. 2021г.-м.5.2022 г. 

 

Срок:                                                                                              

Срок: м. 12. 2021г. 

 

Срок:                                                                                     

м. 01. 2022г. 

 

 

 

 

 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



БДП  

 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

детската градина връзка с 

обучението по БДП.  

Включване на учители 

в  курс по методика на 

преподаването по 

БДП. 

 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор  Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок:  м.03.2022г 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.3  

 

 

Провеждане на инициативи 

по повод световния ден на 

възпоменание за жертвите от 

пътнотранспортни пришествия „ 

Движа се безопасно по пътя“ – 

детско творчество, фотоизложба 

Да се проведе „ Ден на безопасно 

движение“ –  среща със служители 

 

 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия по БДП-

Анета Боева, 

Йоанна Борисова 

 

 

 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца 

в системата на 

образованието. 

 

Срок:  

м.10.2021г. 

 

 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 



 

на Пожарна безопасност – Плевен. 

 

Провеждане на фотоизложба 

съвместно с родителите на децата 

от подготвителните групи на тема 

„Познава ли детето Ви правилата за 

безопасно движение по пътищата“ 

 

 

 

 

Изпълнение на 

извънкласни 

инициативи по БДП 

за деца  в системата 

на образованието. 

 

 

 

 

Учителите на III и    

IV група 

 

 

 

Срок:  

м.04.2022г 

 

2.1.6 Провеждане на инициативи 

по повод световния ден на 

възпоменание за жертвите от 

пътнотранспортни пришествия „ 

Движа се безопасно по пътя“ – 

детско творчество, фотоизложба 

 

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

 

 

 

Учителите на III и    

IV група 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца  

Срок:  

м.11.2021г 

 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП/ 

ОКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 


