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VIII.Тематични направления в дейността на ДГ №17 „Иглика” по БДП за периода 2021-2030 г., които обхващат всички значими 

хоризонтални предизвикателства в системата на предучилищното образование при следване на цялостен подход. 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

№ 

 

Наименование на мярката  Ефект на мярката Отговорник 

по мярката 

Индикатор и срок 

по мярката, 

докладвани на 

заседания на 

УКБДП и в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП   

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

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 пред Педагогически 

съвет, РУО. 

Годишна отчетност на цялостната 

политика по БДП в ДГ №17 

„Иглика”.  

ДГ№17 

„Иглика” 

Информация 

(доклад) за 

изпълнение на Плана 

за БДП. 

Срок:януари, юни  

Информация от 

УКБДП за изпълнени 

мерки на ниво детска 

градина за БДП. 

 

1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП.  

Гъвкавост и адаптивност на 

годишното изпълнение на 

политиката по БДП,  съгласно 

годишните приоритети и 

оперативни цели на националната 

политика по БДП, разработвани от 

БДП. 

УКБДП Актуализиран План 

за действие за БДП. 

Срок:ежегодно и при 

необходимост 

Актуализиран План 

за действие за БДП. 

 

1.1.3 Изпълнение на годишни мерки за 

БДП на ниво детска градина, на 

заседанията на УКБДП. 

Годишно изпълнение на мерки по 

БДП. 

ДГ№17 

„Иглика” 

Изпълнени годишни 

мерки за БДП на 

ниво детска градина 

Срок: текущ 

 

Доклади на УКБДП 

на заседания на 

УКБДП. 

Годишни доклади за 

БДП, представени на 

РУО. 
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1.1.4 Установяване на напредъка на 

входното и изходно ниво на знанията 

на децата по БДП. 

Регулярна отчетност на 

политиката по БДП. 

Учители по 

групи 

Представена 

информация от УК 

БДП за изпълнени 

мерки по БДП. 

Срок: регулярно, на 

тримесечие. 

Срок:водно ниво - 

м.октомври  

изходно ниво - м.май 

Представена 

информация преди 

заседанията на 

УКБДП.  

 

1.2 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 

аспекти от БДП 

1.2.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на целенасочена 

комуникационна и медийна 

политика. 

Излъчване на ясни и единни 

послания на ангажираните по 

темата за БДП държавни 

институции в общественото 

пространство.  

ДГ №17 

съвместно с 

РУО, с МОН, 

ДАБДП 

Активна медийна 

политика. 

Срок: текущ. 

Официални страници 

на ДГ, РУО, и 

страници на същите в 

социалните мрежи. 

  

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 Подпомагане на ръководството на  

ДГ от страна на РУО в прилагането 

на националната политика по 

обучение в областта на БДП и 

съдействие с участието на експерти 

от ОДМВР, ЦСМП, родители и др.  

 

Подготвени деца  в областта на 

БДП. 

 

РУО, ДГ,  

ОДМВР,  

Изпълнени мерки за 

подобряване 

обучението на деца и 

ученици по БДП.  

Срок: текущ 

Докладва УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

системата на образованието във 

връзка с обучението по БДП.  

Сформиране на групи на местно ниво 

при заявено желание от учители. 

Подготвени педагогически 

специалисти в областта на БДП. 

ДГ№17 

„Иглика” 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по 

БДП в системата на 

образованието  

Срок: текущ 

Докладва УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 



3 
 

 

 

 

2.1.3 Организиране и провеждане на 

допълнителни форми по БДП 

свързани с културата на движение по 

пътищата, чрез игри с децата на 

интерактивни дворни площадки за 

усвояване на правилата по БДП, 

дейности с родители, партньори, 

други. 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по БДП. 

 

ДГ№17 

„Иглика” 

Изпълнени 

инициативи по БДП 

за деца в системата 

на предучилищното 

образование. 

Срок: текущ 

Докладва УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 

2.1.4 Подкрепа на децата от ПГ за изява на 

теоретичната подготовка, 

практическите умения и 

компетентностите, придобити при 

обучението по БДП. 

Подпомагане на децата за изява на 

професионално-личностни качества - 

комуникативност, трудова 

дисциплина и етика, работа в екип. 

Подкрепа за творческите изяви на 

децата по БДП. 

 

ДГ№17 

„Иглика” 

Срок:Текущ Докладва УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 

2.1.5 Провеждане на кампании в областта 

на БДП, насочени към деца.  

Текущи проверки на педагогически 

специалисти в образованието на 

децата – Тематична област БДП- 

ОН:Околен свят и ОН: Конструиране 

и технологии 

 

Подготвени деца в областта на 

БДП. 

Повишаване на информираността 

за рисковите фактори, свързани с  

безопасността на движението по 

пътищата. 

ДГ№17 

„Иглика” 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на БДП, 

насочени към деца.   

Срок: текущ 

Докладва УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 

2.1.6 Активизиране на дейността на 

комисията по БДП  в развитието на 

средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура и 

организация на движението в 

непосредствена близост до детската 

градина.  

Формиране у децата на съзнателно 

и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност 

и тази на околните, придобиване 

на основни допълнителни знания и 

умения за разпознаване и оценка 

на опасните ситуации и вредните 

фактори в околната среда, и 

оказване на помощ в случай на 

опасност . 

УКБДП, 

ОДМВР  

 

Дейност на  

комисията по БДП 

Срок:текущ 

 

 

Докладва от УКБДП 

регулярно на 

заседания на УКБДП 

и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

пред ПС и РУО. 


