
ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail :shturche_5l@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР НА
ДГ № 51,,ЩУРЧЕ,,: . . . . е т ^ Г

/Св. Петров

Заповед № 334/27.01.2023 г.

ПЛАН -  ПРОГРАМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2023 ГОДИНА НА ДГ № 51 „ЩУРЧЕ“

mailto:shturche_5l@mail.bg


Обща информация за План-програмата за действие за безопасност на движението по пътищата на ДГ № 51 
„Щурче“

План-програмата е разработена в изпълнение на:

>  Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030г;
>  План за действие 202-2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата;
> Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030) на Министерство на 

образованието и науката.

План-програмата обхваща мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и 
тематични направления. 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, както и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката. 
План-програмата е обект на актуализация в началото на всяка учебна година, както и при необходимост.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: 1. УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1
№

2
Наименование на 

мярката

3
Ефект на мярката

4
Отговорник по

мярката
* ;

5
Индикатор и 

срок по 
мярката

6
Източник на 

информацията

1.1. Цел:
Прилагане на и на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на 
политиката по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1 Отчитане изпълнението на 
Плана за дейността по 
БДП за 2022 г.

Отчитане на 
изпълнението на 
плана за БДП за

Директор Доклад за 
изпълнение на 
дейностите

Доклад от 
председателя на 
комисията по



първо полугодие на 
2022/2023 учебна 
година

заложени в План 
за дейността по 
БДП 
Срок: м.
февруари 2023 г.

БДП в ДГ

1.1.2 Актуализиране на План- 
програма за БДП за второ 
полугодие на учебната 
2022/2023 г.

Гъвкавост и 
адаптивност на 
годишното 
изпълнение на 
дейностите по БДП, 
съгласно
приоритетните цели 
на националната 
политика по БДП.

Директор

Актуализирана и 
утвърдена План- 
програма за БДП

Срок: ежегодно 
при
необходимост

Актуализирана 
План-програма за 
БДП

Информация 
докладвана на 
заседания на ПС

1.1.3 Разработване на 
годишната План-програма 
за БДП на ДГ.

Годишна плановост 
на мерки за БДП на 
ниво ДГ.

Директор

Председател на 
комисията по 

БДП

Срок: ежегодно 
м. септември

Годишна План- 
програма за БДП 
представена на 
заседания на ПС

1.1.4 Наблюдение и оценка на 
изпълнението на мерките 
за БДП.

Предприемане на 
корективни 
действия за 
подобряване 
изпълнението на 
мерките за БДП.

Директор
Анализ, 
управленски 
контрол и 
вземане на 
решения по 
време на 
изпълнението на 
мерките за БДП 
Срок: постоянен

Данни за 
състоянието на 
възпитанието и 
обучението по 
БДП



1.1.5 Отчитане изпълнението на 
План-програмата за БДП.

Отчет и анализ на 
изпълнението на 
План-програмата за 
БДП.

Директор
Доклад от 
директора на 
институцията за 
изпълнение на 
мерките 
Срок: февруари

Доклад от 
председателя на 
комисията за 
БДП в ДГ

1.1.6 Изпълнение на мерките за 
БДП за взаимодействие по 
обмен на информация за 
пътнотранспортни 
произшествия с участието 
на деца.

Представяне на 
информация за 
пътнотранспортни 
произшествия с 
деца.

Директор
Попълване на 
справки за ПТП 
с участието на 
деца

Срок: регулярно 
на шест месеца и 
година

Информация 
докладвана от 
родители и 
учители

1.1.7 Планиране и финансово 
осигуряване на мерките по 
БДП.

Планиране и 
финансово 
обезпечаване на 
дейностите по БДП.

Директор
Планиране и 
финансиране на 
мерките по БДП

Срок: постоянен

Разчет на 
средствата по 
БДП.
Г одишен 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 на директора 
на ДГ с РУО София-град 
за вземане на съвместни

Обединени усилия 
за ефективно 
изпълнение на 
План-програмата за

Директор
Съвместни
решения

Срок: постоянен

Взаимодействие
между
институциите в 
системата на



решения и прилагане на 
добри практики по БДП.

БДП в ДГ 
съобразно 
спецификата на 
отделните 
възрастови групи

предучилищното
образование

1.2.2 Изпълнение на 
методически указания 
свързани с НСБДП и 
произтичащите от нея 
документи.

Планиране, 
изпълнение, оценка 
и отчитане на 
мерките и 
дейностите по БДП 
по зададен 
стандарт.

Директор

Изпълнение на
методически
указания

Срок: постоянен

Информация за 
изпълнени мерки 
и дейности по 
План-програмата 
за БДП
Председател на 
комисията по 
БДП
Директор

1.3 Цел:
Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския 
сектор, бизнеса, научните и академичните среди

1.3.1 Интегриране на държавни 
политики по БДП чрез:

^  обмен на 
информация;

•S участие в кръгли 
маси и научно- 
практически конференции 
по БДП;

^  организиране на 
конкурси в областта на 
БДП;

Интегриране на 
различни ресурси за 
обезпечаване 
участието в 
дейности в областта 
на БДП

Директор

Координация и 
контрол на 
съвместните 
действия с 
различни 
институции

Проведени
съвместни
инициативи

Кореспонденция 
и документация, 
свързани с 
проведени 
съвместни 
инициативи



S  запознаване c 
научни разработки 
в областта на БДП.

Срок: постоянен

1.3.2 Участие в обществени 
консултации по важни 
теми в областта на БДП.

Отчитане и 
съобразяване с 
нагласите на 
заинтересованите 
страни по 
обсъжданите теми.

Директор
Участие в
проведени
консултации

Срок: постоянен

Кореспонденция 
и становища със 
заинтересованите 
страни

1.4 Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и 
съпричастност за различните аспекти от БДП

1.4.1 Прилагане на единна 
комуникационна стратегия 
по БДП.

Провеждане на 
целенасочени 
кампании и 
излъчване на ясни 
послания по темата 
за БДП.

Директор 
Председател на 
комисията по 
БДП

Публикуване на 
различни 
послания по 
темата за БДП

Срок: постоянен

Официалната 
интернет 
страница на ДГ 
https://51 odz.com/; 
Facebook 
страницата на ДГ 
и затворените 
групи

ТЕМА1ГИЧНО 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 от детската 
градина по БДП чрез:

S  осъвременяване на

Повишаване 
качеството на 
дейностите за 
възпитание и

Директор

Комисия по 
БДП

Изпълнени 
мерки за 
подобряване 
обучението по

Отчет на 
комисията по 
БДП за
изпълнение на

https://51


учебната документация по 
БДП;

обучение по БДП.
Педагогически

БДП дейностите 
заложени в План-

S  осигуряване на 
финансови, технически и 
човешки ресурси за 
обезпечаване на 
обучението по БДП;

S  определяне на 
конкретни образователни 
цели на обучението по 
БДП в ДГ като минимални 
изисквания за постигане 
на компетентности за 
спазване на правила за 
безопасност и култура на 
поведение на пътя;

S  интегриране на 
темите по БДП 
съдържанието по 
различните образователни 
направления;

S  прилагане на 
различни подходи и 
дидактични материали, 
адаптирани към всяка 
възрастова група и 
индивидуалните 
потребности на децата;

Подготвени деца в 
областта на БДП

Акцентиране върху 
всички нива на 
безопасно 
поведение при 
движение по 
пътищата.

специалисти Срок: постоянен програмата

Становища на 
учителите по 
групи



S  използване на 
интерактивни уроци по 
БДП: „Как да се движим 
безопасно?“, „Как да 
намалим риска от 
пътнотранспортни 
произшествия?“ , „Колко 
опасни могат да бъдат 
няколко секунди поглед в 
телефона?“, „Коланът 
спасява животи“

■S обучение с 
натрупване, при което 
всяко ниво надгражда 
предишното с цел 
приемственост и 
ефективен напредък;

S  насоченост на БДП 
не само към придобиване 
на знания и разбиране на 
правилата за движение, но 
и към промяна на 
нагласите и мотивацията;

•S практическа 
насоченост на обучението 
по БДП -  в реални условия 
в защитена среда, 
ориентирана към ролята,



която децата имат в 
системата за движение 
(пешеходец, водач на 
превозно средство).

2.1.2 Повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти в ДГ във 
връзка с обучението по 
БДП.

Методически 
подготвени 
педагогически 
специалисти в 
областта на БДП.

Заимстване и 
споделяне на добри 
педагогически 
практики.

Директор
Изпълнени 
мерки за 
повишаване 
квалификацията 
на
педагогическите 
специалисти по 
БДП.

Срок: постоянен

Доклад за 
изпълнение 
Плана за
квалификационна 
дейност във 
връзка с 
повишаване 
педагогическата 
и методическата 
подготовка на 
учителите.

2.1.3 Организиране и 
провеждане на 
извънкласни инициативи 
по БДП в ДГ - 
конкурси, изложби срещи 
с представители на КАТ и 
др.
Състезание „На улицата 
всеки знае - не бива да се 
тича и играе“.

Възможност за 
творчески изяви на 
децата по темата за 
БДП
Формиране на 
знания, умения и 
отношения към 
спазване на 
обществени 
правила и норми за 
безопасно 
поведение на пътя

Директор

Комисия по 
БДП

Срок: постоянен

Проведени 
инициативи и 
мероприятия по 
БДП с децата в 
ДГ

Срок: постоянен

Информация 
докладвана от 
педагогическите 
екипи и 
комисията по 
БДП

2.1.4 Участие в национални, Промяна нагласите Включване на Информация от



регионални и общински 
състезания по БДП за 
деца, свързани с културата 
на движение по пътищата 
Участие в кампанията:
„Да запазим децата 
на пътя“.

на децата за 
безопасността на 
пътя чрез 
информация за 
рисково поведение, 
лична безопасност 
и опазване здравето 
и живота на всички 
участници в 
пътното движение

Директор
децата в 
различни 
инициативи и 
кампания по 
БДП

Срок: постоянен

комисията по 
БДП за участие в 
национални, 
регионални и 
общински 
състезания и 
кампании

2.1.5 Ограничаване на 
рисковете от ПТП при 
осъществяване на 
организиран превоз на 
деца, свързан с учебна 
и/или извънучебна 
дейност в детската 
градина.

Осигуряване на 
безопасен 
транспорт на 
децата.
Контрол за 
безопасен превоз на 
децата в пътни 
превозни средства.

Директор

Изпълнени 
мерки за 
ограничаване на 
рисковете от 
ПТП при 
осъществяване 
на организиран 
превоз за деца.

Срок: постоянен

Информация за 
изпълнение на 
мерките.

2.1.6 Провеждане на кампании в 
детската градина в 
областта на БДП, насочени 
към децата.

Подготвени деца в 
областта на БДП. 
Повишаване на 
информираността 
за рисковите 
фактори, свързани е 
безопасността на 
движението по

Директор

Изпълнени 
кампанийни 
инициативи в 
областта на 
БДП, насочени 
към деца.

Срок: постоянен

Отчет на 
комисията по 
БДП за
реализираните
инициативи.

9



пътищата.
2.1.6.1 „Посланията на есенния 

лист“ -  децата връчват на 
родителите послания за 
спазване правилата за 
движение по пътищата, 
прикрепени към есенен 
лист.

Въздействие чрез 
детските послания 
върху участниците 
в движението 
(водачи и 
пешеходци) за 
засилване 
вниманието и 
бдителността им в 
есенно-зимни 
условия

Комисия по 
БДП

Педагогически
екип

Проведена 
кампания 
„Посланията на 
есенния лист“

Срок: м. 
октомври

Комисия по БДП

Педагогически
специалисти

2.1.7 Участие в кампании на 
ОКБДП за безопасна 
градска мобилност, 
насочени към деца.

Подготвени деца в 
областта на БДП 
Повишаване на 
информираността 
за рисковите 
фактори,свързани с 
безопасността на 
движението по 
пътищата.

Директор

Взети участия в 
кампанийни 
инициативи в 
областта на 
БДП, насочени 
към деца.

Срок: постоянен

Информация от 
директора

2.1.8 Активизиране на 
дейността на комисията по 
БДП за развитие на 
средата и обогатяване на 
материалната база за 
обучение по безопасност 
на движението.

Формиране на 
съзнателно и 
отговорно 
отношение към 
личната
безопасност и тази 
на останалите

Комисия по 
БДП

Дейности на 
комисията по 
БДП

Срок: постоянен

Отчети на 
комисията по 
БДП



участници в 
движението. 
Придобиване на 
знания и умения за 
разпознаване на 
опасни ситуации и 
оказване на помощ 
при необходимост.

2.2 Цел:
Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно 
поведение за безопасно управление на пътни превозни средства

2.1.1 Организиране и 
провеждане на 
превантивни кампании 
сред децата за ползването 
на предпазни средства 
(каски, колани и 
светлоотразителни 
жилетки). Запознаване с 
автомобили със специален 
режим на движение.

Повишаване на 
информираността 
за рисковите 
фактори,свързани с 
безопасността на 
движение по 
пътищата.

Комисия по 
БДП

Педагогически
специалисти

Подготвени 
материали и 
проведени 
тематични 
занимания.

Информация от 
педагогически 
специалисти и 
комисията по 
БДП

2.3. Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1 Отбелязване на 29 юни -  
Ден на безопасността на 
движението по пътищата;

Мотивиране на 
децата за
дисциплинирано и 
отговорно

Директор

Комисия по 
БДП

Организирани и 
проведени 
мероприятия 
Срок: ежегодно,

Информация от 
комисията по 
БДП



поведение на пътя. 29 юни
2.3.2 Отбелязване на 

Европейската седмица на 
мобилността.

Мотивиране на 
децата за
дисциплинирано и 
отговорно 
поведение на пътя.

Директор

Комисия по 
БДП

Организирани и
проведени
мероприятия

Срок: ежегодно; 
м. септември

Информация от 
комисията по 
БДП

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 от ПТП 
при служебното им 
взаимодействие с 
пътната среда.

Директор

Комисия по 
БДП

Проведени
тематични
беседи,
инструктажи и 
др. за безопасно 
поведение при 
служебното им 
взаимодействие 
с пътната среда.

Информация от 
директор


