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План- програма по БДП за 2021г на ДГ „Детелина"Видин с филиали ДГ „Васил Лвески"- гр.Видин и
„Детелина"-с.Синаговци

гр.

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.
Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за
безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана
за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по
пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по
пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.
В плана 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 и източника на информация за
докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната
стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030
г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата.
Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните
години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност
на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с
оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки,
за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно
годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.
Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към
Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата.
Със Заповед NO РД09-528/ 02.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката е
утвърдена Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на
Министерството на образованието и науката за периода 2021-2030 г.
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ЕС в

•

цели,

обвързани
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областта на БДП эа периода 2021-2030 г. и включват:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието
им с пътната система като участници в движението по пътищата;

•

Осигуряване на ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата
в системата на предучилищното и училищното образование;

•

•

Осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските
градини и училищата, с оглед намаляване на инциденти с деца и ученици по
пътищата;

•

Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП;

•

Подготовка на образовани,

обучени

и

информирани водачи,

притежаващи

квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на ППС;
•

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.

Дейността на МОН по БДП за периода 2021-2030

г. е определена в Тематични

направления, които обхващат всички значими хоризонтални

предизвикателства в

системата на предучилищното и училищното образование при следване на цялостен
подход. Част от специфичните цели са насочени към оптимизиране на обучението на
деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка.

Използвани съкращения:
ДГ: Детска градина
БДП: Безопасност на движение по пътищата
ДАБДП:Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата
ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата
ОКБДП: Областна комисия по БДП
ДОККПБДП: Държавно- обществената консултативна
безопасността на движението по пътищата
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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 I Разработван
на
е
годишен
планпрограма за
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1.2. Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите
при изпълнение на държавната политика в областта.
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1.3. Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество
и съпричастност за различните аспекти от БДП
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Провеждане на
целенасочена
комуникационна
и медийна
политика.
Излъчване на
ясни и единни
послания на
ангажираните по
темата за БДП
държавни
институции в
общественото

Директор

дг

Активна
медийна
политика.
Срек:
постоянен.

Официална
интернет страница
на ДГ
http://detelinavidin.c

om/

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

I Оптимизирано
обучение на деца и
ученици по БДП в
системата на
образованието в
единна
концептуална
рамка:
- определяне на
конкретни
образователни цели
като минимални
изисквания за
обучение по БДП в
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Докладвана от
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ефективен
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- насоченост на БДП
не само към
придобиване на
знания и разбиране
на правилата за
движение, но и към
промяна на
нагласите и
мотивацията;
Организиране и
провеждане на
извънкласни
инициативи по БДП
за деца и ученици в
системата на
образованието.

Организиране и
провеждане на
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Изпълнени
извънкласни
инициативи по
БДП за деца и
ученици в
системата на
образованието.
Срок:
постоянен.

Изпълнени
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