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УТВЪРЖДАВАМ: П
ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ № 9 „ПЛАМЪЧЕ“
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ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „ПЛАМЪЧЕ“
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2022/2023 учебна година

Планът е разработен в изпълнение на 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 и науката.
В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП.
Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1
№

2
Наименование 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

Отчитане изпълнението на Плана
за действие за БДП за учебната
2021/2022 г. пред ПС

3
Ефект на
въздействие на
мярката

Годишна отчетност
на цялостната
политика

4
Отговорник
по мярката

5
Индикатор и срок по
мярката

Председател на Годишен доклад
комисия по БДП
Срок: 15.09.2022 г.

6
Източник на
информация за
докладване на
изпълнението
на мярката

Учители по групи

2

личностното
развитие

1.1.2

Годишна актуализация на Плана за Гъвкавост и
действие за БДП
адаптивност на
годишното
изпълнение на
политиката по БДП

Комисия по БДП Актуализиран План за
действие за БДП.
Срок: ежегодно

Актуализиран
План за действие за
БДП.

1.1.3

Разработване на годишен планпрограма за БДП на ДГ

Годишна плановост
на мерки по БДП на
ниво ДГ

Комисия по БДП Годишни план- програми за
БДП на ДГ за всички групи
Срок: ежегодно

Годишна планпрограма за
БДП

1.1.4

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП

Предприемане на
корективни действия
за подобряване
изпълнението
на политиката

Директор

1.2

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

Годишен доклад
за състоянието на
възпитанието и
обучението по
БДП

Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на
държавната политика в областта

3

1.2.1

Изпълнение на методически
указания на ДАБДП в изпълнение
на НСБДП

Стандартизиране на
планирането,
изпълнението,
оценката и
отчитането на
държавната политика
по БДП

Директор
Изпълнени методически
Комисия по БДП указания
Педагогически
специалисти

Срок: постоянен

Информация за
изпълнени мерки по
БДП

1.3

Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор

1.3.1

Организиране и провеждане на
обществени консултации по важни
теми в областта на БДП

1.4

Цел: 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

Установяване
Проведени консултации с
Директор
становищата на
Комисия по БДП Обществения съвет
заинтересованите
Срок: постоянен
страни в гражданското
общество

Излъчване на ясни и
единни послания на
ангажираните по
темата БДП

Активна медийна политика
Директор
Комисия по БДП Срок: постоянен

Кореспонденция
Становища.

Официална интернет
страница на ДГ – 9
https://dg-9.eu/

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

Оптимизирано обучение на децата:
определяне на конкретни
образователни цели като

Подготвени деца в
областта на
БДП

Директор
Изпълнени мерки за
Комисия по БДП подобряване обучението на
деца и ученици по БДП

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
4

минимални изисквания за обучение
по БДП в детските градини;

Педагогически
специалисти

Срок: постоянен

интегриране на темите по
БДП в темите от учебното
съдържание по направления;
-

използване на учебни
материали и подходи, адаптирани
както към възрастта и духа на
времето;
насоченост на БДП не само
към придобиване на знания и
разбиране на правилата за
движение, но и към промяна на
нагласите.
2.1.2

Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти във
връзка с обучението по БДП

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП

Изпълнени мерки за
Директор
Комисия по БДП подобряване
квалификацията на
специалистите по БДП
Срок: постоянен

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

2.1.3

Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП
за деца в ДГ № 9

Подкрепа за
творческите изяви на
децата по БДП

Директор
Изпълнени извънкласни
Комисия по БДП инициативи по БДП
Срок: постоянен

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Подкрепа за
творческите изяви на
децата по БДП

Директор
Изпълнени инициативи по
Комисия по БДП БДП за деца
Педагогически
Срок: постоянен
специалисти

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

2.1.4

Организиране и провеждане на
състезания по БДП, свързани с
културата на движение по
пътищата

5

2.1.5

Ограничаване на рисковете от
ПТП при осъществяване на
организиран превоз на децата,
свързан с учебна/извънучебна
дейност

Усъвършенстване на Директор
контрола за безопасен Комисия по
превоз на децата в
БДП
пътните превозни
средства

2.1.6

Провеждане на кампании на ДГ в
областта на БДП, насочени към
децата

Подготвени деца в
областта на БДП

2.2

Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

2.2.2

Изпълнени мерки за
ограничаване на рисковете
от ПТП при осъществяване
на организиран превоз
Срок: постоянен

Директор и
Комисия по БДП Изпълнени кампанийни
инициативи в областта на
БДП
Срок: постоянен

Отбелязване Деня на
безопасността на
движението по пътищата- 29 юни

Популяризиране на
политиката за БДП

Комисия по БДП Организирани и проведени
мероприятия
Директор
Срок: ежегодно, 29 юни
Педагогически
специалисти

Отбелязване на
Европейската седмица на
мобилността,
Международния ден за
безопасност на движението по
пътищата

Популяризиран е на
политиката за БДП

Комисия по БДП Организирани и проведени
мероприятия
Директор
Срок: ежегодно
Педагогически
специалисти

2.3

Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.3.1

Прилагане на комплекс от мерки
по БДП спрямо работещите в ДГ
№ 9 „Пламъче“.

Предпазване на
работещите в ДГ при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.

Всеки служител в Функциониращи системи от
мерки по БДП в ДГ № 9
ДГ № 9
Срок: постоянен.

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
Годишен доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Системи от мерки
по БДП на ДГ № 9

6

7

