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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

НА ДГ „МЕЧО ПУХ" -ГР. КНЕЖА 
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ТЕ МАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ 

1 

N0 

2 

Наименование на мярката 

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 
мярката 

5 

Индикатор и срок по мярката 

1.1 Цел: 

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в ДГ 
„Мечо Пух" 

1.1.1. Проверка безопасността на района 
около детската градина (изготвяне 
на протокол): огради; пешеходна 
пътека; преградна решетка пред 
централен вход на ДЗ; указателни 
знаци; забрана влизането на МПС в 
двора на детската градина с 
изключение на случайте при 
зареждане на ДЗ 

Подобряване на 
условия за 
безпроблемно 
движение/ 
предотвратяване на 
инциденти на пътя 

Комисия по БДП Срок :01.09.2020г. 

1.1.2 
Отчет на комисията по БДП за 
изпълнение на дейностите 
предвидени в плана за изтеклата 
учебна година. 

Годишна отчетност на 
цялостната политика 
по БДП на детската 
градина за 2020 г. 

Комисия по БДП Предоставената информация от учителите 
по групи 
Срок: 15 февруари 2021 г. 

1.1.3 Разпределение на учебното 
съдържание по „Безопасност на 
движението по пътищата" за 
учебната 2020/2021 година по 
възрастови групи. Включване на 
същото в годишното тематично 
разпределение. 

Организационно 
планиране/структуриран 
е на дейността по БДП/ 

Комисия по БДП Изисквания на МОИ за обучение по БДП 

Срок:01.09.2021г. 
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1.1.4 Годишна актуализация на Плана за 
действие по БДП 

Гъвкавост и 
адаптивност на 
годишното изпълнение 
на плана по БДП 

Комисия по БДП Актуализиран План за действие за БДП. 

Срок: за актуализацията - ежегодно -
постоянен. 

1.1.5 

1.1.6 

Разработване на годишен план-
програма за БДП на детската 
градина. 

Планиране на мониторинг на 
изпълнението на дейностите в 
плана за контролна дейност на 
директора. 

Годишна плановост на 
мерки по БДП на ниво ДГ 

Комисия по БДП Годишни план-програми за БДП на ДГ. 

Срок: ежегодно 

15 септември 2020 г. 

1.1.7 Диагностика на готовността на 
децата по БДП. 

Комисия по БДП Срок: м. май 

1.2 Цел: 

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

1.2.1 Подобряване на съвместна дейност 
с родителите и с друга 
заинтересована общественост 
„Пътна полиция" към МВР, 
Община. 

Приобщаване към 
дейностите по БДП 

Комисия по БДП Срок: постоянен 

1.1.2 Провеждане на родителски срещи 
по групи за обсъждане проблемите 
по БДП и набелязване на конкретни 
мерки. 

Приобщаване към 
дейностите по БДП 

Комисия по БДП Срок: 15.09.2020г. 

1.2.3 Ангажиране на родители в оказване 
на помощ при провеждане на 
учебни ситуации, състезания, 
открити моменти и други по БДП. 

Приобщаване към 
дейностите по БДП 

Комисия по БДП Срок: постоянен 
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Т Е М А Т И Ч Н О НАПРАВЛЕНИЕ 2: С О Ц И А Л Н О ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ Ж И В О Т 

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. Обогатяване на библиотечния фонд 
със специализирана педагогическа, 
методическа и др. литература по 
БДП. 

Повишаване 
компетентност на 
учителите 

Комисия по БДП Срок: ежегодно 

2.1.2 Закупуване на повече учебни 
помагала за самостоятелна работа 
на децата по БДП. 

Изграждане на 
компетентности за 
поведение на пътя, 
основани на знания, 
умения и отношения. 

Комисия по БДП Срок: ежегодно 

2.1.3 Разходка с децата с цел 
наблюдаване на улично платно, 
светофар, пътни знаци. 

Изграждане на 
компетентности за 
поведение на пътя, 
основани на знания, 
умения и отношения. 

Комисия по БДП Изпълнени мерки за подобряване 
обучението на деца 

Срок: м. октомври 2021 

2.1.4 Използване на светлоотразителни 
жилетки и светлоотразителни 
елементи при извеждане на децата 
от всички учители 

Превенция на рисковете 
за здравето и живота на 
децата 

Комисия по БДП Срок: постоянен 

2.1.5 Съвместна работа с родителите на 
децата от четвърта възрастова 
група, за проиграване на безопасен 
маршрут до училище. 

Изграждане на 
компетентности за 
поведение на пътя, 
основани на знания, 
умения и отношения. 

Комисия по БДП Срок: м. май 
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2.1.6 Повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти във 
връзка с обучението по БДП. 

Подготвени 
педагогически 
специалисти в областта 
на БДП. 

Заимстване на добри 
практики. 

Комисия по БДП Изпълнени мерки за подобряване 
квалификацията на специалистите по 
БДП. 

Срок: постоянен. 

2.1.7 Организиране и провеждане на 
инициативи по БДП на ниво детска 
градина 

Подкрепа изграждане на 
детето като осъзнат 
участник в уличното 
движение и опазване на 
живота му. 

Комисията по БДП Срок: постоянен. 

2.1.8 Лекция на тема „ Движим се 
безопасно" 

Подпомага обучението 
на педагогическите 
специалисти 

Комисията по БДП Срок: м. ноември 

2.3 Цел: 

П о в и ш а в а н е на обществената с ъ п р и ч а с т н о с т към т е м а т а за БДП 

2.3.1 Разглеждане на снимки, 
видеофилми, демонстративни 
табла, рисунки отбелязване 
световния ден на загиналите при 
ПТП 

Излъчване на ясни и 
единни послания за 
безопасно поведение на 
децата на пътя. 

Комисията по 
БДП 

Срок: м.ноември 2021г. 

2.3.2 Отбелязване на 29 юни - Деня на 
безопасността на движението по 
пътищата. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Комисията по 
БДП 

Организирани и проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

2.3.3 Отворени врати: Открита ситуация 
по БДП пред родителите. 

Популяризиране на 
обучението по БДП. 

Комисия по БДП Организирани и проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно. 
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