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ДЕТСКА ГРАДИНА №31 ”СЛЪНЦЕ” 

гр. Стара Загора, ул. “Св. От. Паисий” №2, тел. 042/640137, e-mail: cdg31sz@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ЕМИЛИЯ ХАДЖИПЕТРОВА 

Директор на ДГ №31 „Слънце“ 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

НА ДГ №31 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2021- 2022 ГОДИНА 
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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, докладване на ПС 

и в годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП 

6 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1.1  

 

Цел:  

Планиране и изработване на годишен план-програма 

1.1.1 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ДГ №31 

„Слънце“, гр. Стара Загора. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ 

Комисия по 

БДП 

Годишни план-програми за 

БДП на ДГ.  

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ДГ. 

 

1.1.2 Докладване на годишното 

изпълнение на държавната политика 

по БДП.  

Годишна отчетност 

на държавната 

политика по БДП - 

състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

Комисия по БДП 

Директор 

Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП.  

Срок: 31 март.  

Доклад за 

годишното 

изпълнение на 

държавната 

политика по БДП. 
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стратегически цели, 

и приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП. 

Доклад от институциите към 

ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП по 

цели. 

Срок: 15 февруари.  

Представени 

доклади от 

институциите към 

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 Национална стратегия БДП и 

произтичащите от нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, 

оценката и отчитането 

на държавната 

политика по БДП.  

 

Директор, 

комисия по БДП, 

учители по 

групи 

Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

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. 

Директор, 

комисия по 

БДП, учители 

по групи 

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен 

Официална 

страница на ДГ 

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 



4 
 

2.1.1 Оптимизирано обучение на децата 

по БДП в системата на 

образованието 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата 

по БДП  

Подготвени деца в 

областта на БДП 

Комисия по БДП, 

Учители по групи  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

Срок: постоянен. 

Реализирани от 

учителите по 

групи ситуации 

и мероприятия 

 

2.1.2 Организиране и провеждане на 

инициативи по БДП за децата от ДГ 

№31 „Слънце 

 

- Организиране на изложба от 

детски рисунки, апликации, 

моделиране с хартия и 

пластелин с децата от 

подготвителните групи тема: 

„Ние сме участници в 

уличното движение”. 

 

 

- Презентация за безопасно 

придвижване по улицата и в 

превозни средства.  

 

 

 

 

- Състезание с велосипеди, 

тротинетки и ролери на 

велоалеята в детската 

Подкрепа за 

творческите изяви 

на децата по темата 

за БДП. 

Запознаване на децата 

с основните 

опасности, способи за 

тяхното 

предотвратяване и 

защита от въздействия 

с опасен характер, 

предизвикани от 

уличното движение. 

Обогатяване на 

личната култура на 

участниците в 

пътното движение; 

Формиране на трайни 

навици за безопасно 

движение на уличното 

платно. 

Създаване на 

условия за 

Комисия по БДП, 

учители по групи 

Изпълнени инициативи по 

БДП за децата 

Срок: постоянен 

 

Срок: м. 04.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

Срок: м. 05.2022 г.  

 

 

 

 

 

Срок: м. 05.2022 г.  

 

Реализирани и 

докладвани от 

учителите по 

групи 

мероприятия 
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градина под мотото „ Ние 

можем да спазваме 

правилата и искаме всички 

да ги спазват“. 

 

практическо 

обучение на децата. 

Формиране на 

умения и знания 

децата да виждат, 

чуват, възприемат и 

различават сигнали 

от външната среда. 

Ориентиране в реална 

пътна обстановка. 

 

 

2.1.3 Участие в общински инициативи за 

децата, свързани с културата на 

движение по пътищата. 

Подкрепа за 

творческите изяви 

на децата по темата 

за БДП. 

 

Директор 

Комисия по ДБП 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

институцията 

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност в системата на 

предучилищното и училищно 

образование.  

Осигуряване на 

безопасен транспорт 

за децата. 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца в 

пътните превозни 

средства. 

Директор 

Учители по 

групи 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

институцията 

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.5 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към децата. 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Комисия по БДП 

Учители по групи 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

Реализирани от 

учителите по 
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Настоящият План – програма по БДП за учебната 2021/2022 година е утвърден със заповед №4372-628/13.09.2021 г. на директора 

на ДГ №31 „Слънце“ 

 

 

 

 

 

 

- Родителски срещи по темата 

за безопасността на 

движение по пътищата.  

 

 

 

 

 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с 

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

Готовност на 

родителите за 

вземане на участие 

в емоционално-

мотивационно 

обучение на децата 

по БДП. 

 

 

БДП, насочени към деца и 

ученици. 

 

 

 

Срок: постоянен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

групи 

мероприятия 

2.1.6 Участие в провеждани кампании на 

Областна Комисия по БДП за 

безопасна градска мобилност, 

насочени към децата 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с 

безопасността на 

движението по 

пътищата 

Комисия по 

БДП, учители 

по групи 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към децата 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

институцията 

информация –в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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