
Съкращения

РУО: Регионални управления на образованието
ДГ: Детски градини
ЦПЛР: Центрове за подкрепа на личностното развитие
МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ЦЕНТЪР ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Обединен детски комплекс] ЦПЛР - ОДК / Кюстендил
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 Министерствона 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

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ,ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
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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 Отчитане изпълнението на Плана Годишна отчетност ЦПЛР Информация за изпълнение Информация за
за действие за БДП за 2021 г. пред за 2021 Г- на база на мерки по БДП за 2021 г. изпълнение на
РУО . предоставена ОТ на ниво ДГ, училище, ЦПЛР мерките Нд НИВО

“

цплр - одк *

„ дссд.
"

цплр.
Кюстендил

Срок:10 януари 2022 г.
1.1.2 Изпълнение на НСБДП за периода Изпълнение на ЦПЛР Разработени И приложени Информация,

2021 - 2030 г. и всички политиката по БДП публични политики за БДП докладване на
чрез Планове за действие заседанията нана ЦПЛР 2021 "- 2023 ПС на ЦПЛР.
Срок: постоянен.

ПРОИЗТИЧдЩИ ОТ НЕЯ ДОКУМЕНТИ.

1.1.3 Разработване на годишни план- Годишна плановост на ЦПЛР Годишни план-програми за Годишна план-
програми за БДП на ниво центрове мерки по БДП на ниво БДП на ниво ЦПЛР. програма за

на ЦПЛР. БДП,



за подкрепа на личностното
развитие.

Срок: ежегодно
01 октомври

представена от
директора на
ЦПЛР.
Годишни план-
програми за
БДП,
представени на
ОБКБДП

1.1.4 Докладване на Годишното Годишна отчетност ”Доклад за годишното Доклад за
изпълнение на държавната на държавната изпълнение на държавната годишното
политика по БДП пред ДАБДП" политика по БДП -

МОН, РУО, ДГ,
политика по БДП изпълнение научилища, ЦПЛР “

състояние на БДП, Срок: 31 март. държавната
изпълнение на политика по БДП.
поставените Доклад от институциите към
стратегически цели, ДАБДП за изпълнени Представени
и приоритети от годишни мерки по БДП по доклади от
програмата на МС, цели. институциите към
свързани с БДП. Срок: 15 февруари. ДАБДП

1.1.5 наблюдение и оценка на Осигуряване на ЦПЛР Справки за ПТП с участието Информация,
изпълнението на мерките по БДП информация за на деца . докладвана по
за взаимодеиствие по обмен на пътнотранспортни Срок: електронен път
информация. произшествия с деца и

.
между МОН и

набелязване на мерки регулярно на шестмесечие и ЦПЛР.
за тяхното годината.
ограничаване и
намаляване на
последствията.

1.1.6 планиране и финансово Планово и финансово ЦПЛР Предвиждане на устойчиво Бюджетни
осигуряване на мерки по БДП В обезпечаване на финансиране на мерките по разчети на
рамките на одобрените бюджети мерките на ниво БДП в годишните бюджетни институциите.
::еъъатхдхшщътте)азшсдйхзъъгг цплр, разчети на институциите. Годишен доклад
образование. Срок: постоянен. за изпълнение

на мерките по
1- БДП.

1.2 Цел:



подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействиетомежду институциите при изпълнение на
държавната политика В облас1та
Координация на действията на1.2.1

“

Консенсус и ЦПЛР СъвмеСтни консенсусни Документи,
ЦПЛР! дГ и училищата на обединени усилия за решения. свързани с
територията на общината за ефективно Срок- постоянен дейността на
вземане на съвместни решения и изпълнение на

" “

ЦПЛР.
прилагане на общи практики в политиката по БДП Ко еспон ен ияобластта на БДП. съобразно

р д Ц

между ЦПЛР, ДГ и
спецификата на училища в община
отделните Кюстендил
образователни
институции.

1.2.2 Изпълнение на методически Стандартизиране на ЦПЛР Изпълнени методически Информация за
указания на ДАБДП в изпълнение планирането, указания. изпълнени
на НСБДП и произтичащите от изпълнението, Срок: постоянен. мерки по БДП
нея документи. оценката и отчитането за целите на

на държавната заседания на
политика по БДП. ПС .

Кореспонденция
между
институциите

1.3 Цел:
Осъществяванена ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастностза
различните аспекти от БДП на общинско ниво

1.3.1 Прилагане на единна Провеждане на МОН, РУО, ДГ,
“ Активна медийна политика. Официални

комуникационна стратегия по БДП. целенасочена училища, ЦПЛР Срок: постоянен. страници на
комуникационна и Община
медийна политика.
Излъчване на ясни и
единни послания на
ангажираните по
темата за БДП
образователни
институции на
общинско ниво

Кюстендил, ДГ,
училища, ЦПЛР.



ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНООТГОВОРНОПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1 Цел:
,

превенция на рисковете за здравето И живота на децата при взаимодействиетоИМ С пътната система като
участници В движението ПО пътищата

( -.1
2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и

ученици по БДП в системата на
образованието в единна
концептуална рамка:

- заделяне на финансови,
технически и човешки
ресурси за обезпечаване на
обучението по БДП;

- подпомагане на ЦПЛР от
местните власти в
прилагането на националната
политика по обучение в
областта на БДП;

- насоченост на БДП не само
към придобиване на знания и
разбиране на правилата за
движение, но и към промяна
на нагласите и мотивацията;

- осигуряване на механизъм за
обратна връзка и оценка на
ефективността от обучението
по БДП.

Подготвени деца и
ученици в областта
на БДП.

ДГ, училища,
ЦПЛР

Изпълнени мерки за
подобряване обучението
на деца и ученици по БДП.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорните
институции
информация -
регулярно за
РУО

2.1.2 Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП

Подкрепа за
творческите изяви на

ЦПЛР, МКБППМН Изпълнени извънкласни
инициативи по БДП за
деца И УЧЕНИЦИ В

Докладвана от
отговорните
институции

5



за Деца И УЧЕНИЦИ на ОбЩИНСКО
НИВО

децата ПО темата за
БДП.

;системата на
образованието.
Срок: постоянен.

информация -
регулярно за
РУО в годишния
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП.

2.1.3 Организиране и провеждане на Подкрепа за ЦПЛР, МКБППМН Изпълнени инициативи по Докладвана от
общински извънкласни творческите изяви на БДП за деца и ученици в отговорните
инициативи за деца и ученици в децата по темата за системата на институции
системата на образованието, БДП. образованието. информация -
свързани с културата на движение Срок: постоянен. регулярно за
по пътищата. РУО в годишния

доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП.

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП Осигуряване на ЦПЛР Изпълнени мерки за Докладвана от
при осъществяване на организиран безопасен транспорт ограничаване на ЦПЛР
превоз на деца, свързан с за учениците в ЦПЛР рисковете от ПТП при информация -
извънучебна дейност в ЦПЛР при пътуване за осъществяване на регулярно за

организиран отдих или организиран превоз на РУО в годишния
изяви деца. доклад за

Срок: постоянен. изпълнение на
политиката по
БДП.

2.1.5 Провеждане на кампании на Подготвени деца и училища, ДГ, Изпълнени кампанийни Докладвана от
ЦПЛР в област-га на БДП,
насочени към деца и ученици.

ученици в област-га
на БДП.
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасност-га на
движението по
пътищата.

ЦПЛР, МКБППМН инициативи в областта на
БДП, насочени към деца и
ученици.
Срок: постоянен.

отговорните
институции
информация -
регулярно за
РУО в годишния
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП.



Докладване от2.1.6 Провеждане на кампании на Подготвени деца и ЦПЛР, Изпълнени кампанийни
ОКБДП за безопасна градска УЧЕНИЦИ В областта МКБППМН инициативи в областта на отговорните
мобилност, насочени към деца и- на БДП БДП, насочени към деца И ИНЗИТУЦИИин ормация -ученици ученициПовишаване на . регулярно за

информираност-га за Срок. постоянен. РУО в годишен
рисковите фактори, доклад за
свързани с изпълнение на
безопасността на политиката по
движението по БДП.
пътищата

2.1.б.1 Кампания „Посланията на Фокусиране на ЦПЛР-ОДК, Изпълнена кампания в Докладвана от
есенния лист“ вниманието на РУ на МВР областта на БДП, насочени отговорните

децата, учениците, Кюстендил - КЪМ деца И УЧЕНИЦИ инзитуцииин ормацияводачите на МПС и сектор „Пътна Срок:
на всички участници полиция“
в движението върху 01.11. - 30.11.2021 г.

необходимостта от
засилване на
вниманието и
бдителност-га в
есенно-зимните
условия.

2.2 Цел:
.:
Повишаванена обществената чувствителносткъм темата за БДП

2.2.1 Отбелязване на 29 юни -.Деня на Популяризиране на ЦПЛР, МКБППМН Организирани и проведени Докладвана от.
безопасността на ДВИЖЕНИЗТО ПО

ПЪТИЩдТд.
политиката за БДП. мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.
отговорните
институции
информация -
регулярно за
РУО в годишния
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП.



2.2.2 Отбелязване на Европейската
седмица на мобилността,
Международния ден за безопасност
на движението по пътищата,
Европейския ден без загинали на
пътя/ЕША/АКВ,Световния ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия и
дР-

Популяризиране на
политиката за БДП.

ЦПЛР, МКБППМН Организирани и проведени
мероприятия.
Срок: ежегодно.

Докладвана от
отговорните
институции-
информация -
регулярно за
РУО в годишния
доклад за
изпълнение на
политиката по

-|

БДП.

2.3 Цел:
Развитие на социално-отговорнаорганизационна култура за БдП

2.3.1 Прилагане на комплекс от мерки Предпазване на ЦПЛР Функциониращи системи
по БДП спрямо децата и учениците
от ЦПЛР - ОДК Кюстендил

децата и учениците
от ПТП при
провеждане на
организиран отдих
или масови изяви на
общинско ниво

от мерки по БДП в ЦПЛР.

Срок: постоянен.

Системи от мерки
по БДП на ЦПЛР.

Докладвана от
отговорните
институции
информация -
регулярно за
РУО в годишния
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП.


