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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 
 

1 2 3 4 5 6 

№ Наименование на мярката Ефект на мярката 
Отговорник  

по мярката 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани 

на заседания на 

ДОККПБДП и в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението 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 Разработване на годишен 

план-програма за БДП на 

ниво център за подкрепа на 

личностно развитие.  

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво на 

ЦПЛР. 

УКБДП в  

ЦПЛР – ОДК  

Годишни план-програми 

за БДП на ниво ЦПЛР. 

 

Срок: ежегодно 

01 октомври 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на ЦПЛР. 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена на 

ОБКБДП 

1.1.2 Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП пред 

ДАБДП.  

 

 

 

Годишна отчетност на 

държавната политика по 

БДП - състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от 

програмата на МС, 

свързани с БДП. 

 

МОН, РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

Доклад за годишното 

изпълнение на 

държавната политика по 

БДП.  

Срок: 31 март.  

 

Доклад от ЦПЛР към 

ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП 

по цели.  

Срок: 15 февруари.  

Доклад за годишното 

изпълнение на 

държавната политика по 

БДП.  
 

Представени доклади от 

ЦПЛР към ДАБДП 

1.1.3 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по 

БДП в рамките на 

одобрените бюджети на 

институциите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 

Планово и финансово 

обезпечаване на мерките 

на ниво на ЦПЛР.  

ЦПЛР - ОДК Предвиждане на 

устойчиво финансиране 

на мерките по БДП в 

годишните бюджетни 

разчети на ЦПЛР.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни разчети на 

ЦПЛР. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

мерките по БДП.  
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1.2 

 

Цел: 

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1.2.1 Изпълнение на 

методически указания на 

ДАБДП в изпълнение на 

НСБДП и произтичащите 

от нея документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката и 

отчитането на държавната 

политика по БДП.  

 

МОН, РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

Изпълнени 

методически указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки по 

БДП за целите на 

заседания на ОКБДП. 
 

Кореспонденция между 

институциите 

1.5 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.5.1 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.  

МОН, РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

Активна медийна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална интернет 

страница на МОН – 

www.mon.bg 

 

Официален сайт на 

ЦПЛР - ОДК. 

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 Организиране и 

провеждане на  

извънкласни инициативи по 

БДП за деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по 

темата за БДП. 

 

ЦПЛР - ОДК Изпълнени 

извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад на 

УКБДП на ПС 
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2.1.2 Организиране и 

провеждане на общински 

извънкласни инициативи за 

деца и ученици в системата 

на образованието, свързани 

с културата на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по 

темата за БДП. 

 

ЦПЛР - ОДК Изпълнени 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад на 

УКБДП на ПС 

2.1.3 Ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност в 

системата на 

предучилищното и училищно 

образование.  

Осигуряване на безопасен 

транспорт за учениците в 

средищните училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и ученици 

в пътните превозни 

средства. 

МОН, РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Доклад от УКБДП 

2.1.4 Провеждане на кампании 

на ЦПЛР в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.  

 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

МОН, РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в областта 

на БДП, насочени към 

деца и ученици.   

Срок: постоянен. 

Доклад на УКБДП 

2.1.4.1 Провеждане на кампания 

„Пътят на първокланика“.  

Определяне на най-

безопасния маршрут от 

дома/училището до 

ЦПЛР и обратно и 

идентифициране на 

препятствия и 

проблемни точки  

ЦПЛР - ОДК Изпълнени 

кампанийни областта 

на БДП, насочени към 

ученици от начален 

етап на основното 

образование 

Срок: 

01.10 – 15.10.2021 г. 

Доклад от УКБДП 
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2.1.4.2 "Здравей, Лято!" послания 

за спазване на правилата 

за движение по пътищата. 

Фокусиране на 

вниманието на децата, 

учениците, водачите на 

МПС и на всички 

участници в движението 

върху необходимостта от 

засилване на вниманието 

и бдителността през 

летния сезон. 

ЦПЛР - ОДК Изпълнена кампания в 

областта на БДП, 

насочени към деца и 

ученици 

Срок:  

01.06. – 30.06.2021 г. 

Доклад от УКБДП 

2.1.5 Провеждане на кампании 

на ОКБДП за безопасна 

градска мобилност, 

насочени към деца и 

ученици  

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по пътищата 

РУО,  

ЦПЛР - ОДК 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в областта 

на БДП, насочени към 

деца и ученици  

Срок: постоянен. 

Доклад на УКБДП. 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.2 Отбелязване на 29 юни – 

Деня на безопасността на 

движението по пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

ЦПЛР - ОДК Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Отчитане в годишния 

доклад на УКБДП. 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от 

мерки по БДП спрямо 

работещите в ЦПЛР  

 

Предпазване на  

работещите в ЦПЛР от 

ПТП при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

УКБДП,  ЦПЛР - 

ОДК 

Функциониращи 

системи от мерки по 

БДП в бюджетните 

организации. 

Срок: постоянен. 

Разработена от ДАБДП 

стандар- тизирана 

методология за 
предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от ПТП 

при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Системи от мерки по 

БДП на бюджетните 

организации. 


