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ПЛАН – ПРОГРАМА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

 
 

утвърден със заповед № РД 09-660/15.03.2021г. на Министъра на образованието и науката. 

Приет на ПС с протокол № 1  от 30.09.2021 год.  

 

 

 

 
I.OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
          Планът  е разработен в изпълнение на  Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 – 2030., Планът за действие 2021 – 2023 към националната стратегия на безопасност на движенията по пътищата  

и  Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката. 
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          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. 

 

 II. ГЛАВНА ЦЕЛ:  

          Опазване на детското здраве, изграждане на представи и понятия у децата за пътното движение, и умения за безопасно 

придвижване като пешеходци. 

 

II. ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на 

движенията по пътя. 

2. Създаване на условия за подобряване на обучението и културата на децата за тяхната безопасност като участници в 

пътното движение. 

3. Повишаване нивото на професионалната подготовката на учителите по БДП 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската 

градина.  

5. Използване на съвременните информационни технологии за повишаване на качеството на обучението по БДП и въвеждане 

на иновационни образователни технологии и методи. 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП 

и в годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП   

6 

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  Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за учебната 2021 -

2022 г. пред  Педагогически съвет. 

Годишна отчетност 

на цялостната 

политика по   

личностното 

развитие и 

полученият набор от 

знания. 

Директор Годишен доклад по Плана за 

действие за БДП за 2021 г.    

 

Срок: 15 Септември 2021 г. 

            10 Януари 2022 г. 

Информация, 

постъпила  от 

учителите по 

групи и от РУО за 

изпълнени мерки 

на регионално 

ниво за БДП.    

1.1.2 Годишна актуализация на Плана за 

действие за БДП 2022 г. 

Гъвкавост и 

адаптивност на 

годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни  цели  на 

националната 

политика по БДП, 

комисия по БДП Актуализиран План за 

действие за БДП. 

Предложения на 

компетентните институции.  

Срок: за актуализацията – 

ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 

План за действие 

за БДП.   

Директор и 

комисия по БДП. 
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разработвани от 

ДАБДП. 

1.1.3 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ниво ДГ. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ. 

Комисия по 

БДП 

 

 

Годишни план-програми за 

БДП на ДГ.  

Срок: ежегодно  

15 септември 2020 -2029 г. 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

директора на 

ДГ.  

1.1.4 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. 

Директор Доклад за годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП.  

Срок: 31 март.  

Доклад от институциите 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 

институциите към 

ДАБДП 

1.1.5 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на делегирания бюджет на 

детската градина. 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на ниво ДГ. 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на ДГ. 

Срок: постоянен. 

Финансов разчет 

на 

институциите, 

ако е 

предвидено в  

годишния 

бюджет. 

1.2 

 

Цел: 

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

политика в областта 
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1.2.1 Координация на действията на 

няколко детски градини, за вземане 

на съвместни решения и прилагане 

на общи практики в областта на 

БДП. 

 

 

 

Консенсус и 

обединени усилия за 

ефективно 

изпълнение на 

политиката по БДП 

съобразно 

спецификата на 

отделните детски 

градини. 

ДГ Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен. 

Документи, 

свързани с 

дейността на МОН. 

Документи, 

свързани с 

дейността на 

работни групи. 

Кореспонденция 

между 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

1.2.2 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.  

 

Комисия по БДП Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП за целите 

на заседания на 

УКБДП. 

Кореспонденция 

между 

институциите. 

1.3 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.3.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Консенсус и 

обединени усилия за 

ефективно 

изпълнение на 

политиката по БДП в 

ДГ, съобразно 

спецификата и 

Директор. 

Зам. Директор 

Председател 

Комисия БДП 

Съвместни консенсусни 

решения. Активна медийна 

политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

електронна 

страница на 

детската градина: 

dg10karamfilche@

abv.bg 
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изискванията на 

ДАБДП.   

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 деца  

по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз 

основа на опита в Република 

България и водещите страни 

по отношение на БДП;  

 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси 

за обезпечаване на обучението 

по БДП;  

 

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детските 

градини;  

 

Поставяне на темата 

във фокуса на 

обществен дебат  

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата 

по БДП  

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

 

Директор,  

Зам. Директор,  

Учители по групи  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

учителите 

информация – 

регулярно за  

заседания на ПС 

и годишно в 

годишния 

доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП на 

Директора.  
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- интегриране на темите по БДП 

в темите от учебното 

съдържание  

 

- прилагане на единни 

образователни стандарти по 

места; 

 

- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към духа 

на времето; 

 

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

приемственост и ефективен 

напредък; 

 

- подпомагане на ръководството 

на детската градина от 

централните и местните власти 

в прилагането на националната 

политика по обучение в 

областта на БДП; 

 

- обезпечаване на детската 

градина с годишни 

образователни планове за 

безопасна градска мобилност с 

участието на експерти от 

общините, ОДМВР, ПБЗН, 

ЦСМП, родители и др. при 
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спазване на държавен 

образователен стандарт за 

приобщаващо образование; 

 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 

разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 

 

- практическа насоченост на 

ситуациите - да се провеждат 

не само в занималнята, но 

също така да включват 

обучение и опит на практика - 

както в защитена среда, така и 

в реални условия, адаптирани 

към ролята, която имат в 

системата за движение; 

 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

системата на предучилищното 

образование във връзка с 

обучението по БДП.  

 

- включване в квалификационен  

курс:  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор 

Зам. Директор 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на пед. 

специалисти по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

УКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 
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„Иновативни подходи в обучението 

на деца по БДП“ 

Срок: февруари. политиката по 

БДП. 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънкласни  инициативи по БДП 

за деца в системата на 

образованието. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Учители по групи Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца 

и ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

учителите 

информация – 

регулярно за  

заседания на ПС  

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП на 

Директора 

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното  

образование.  

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца в 

пътните превозни 

средства. 

РУО,  ДГ 

Директор 

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване 

на организиран  превоз  на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

учителите 

информация – 

регулярно за  

заседания на ПС  

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП на 

Директора 

2.1.5 Провеждане на конкурси и 

състезания, кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към децата.  

- Провеждане на конкурс от 

рисунки „Безопасност за всички”.  

Подготвени деца  в 

областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

Директор, 

 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца.   

Срок: постоянен. 

Срок: ноември 

Срок: месец май 

Докладвана от 

учителите 

информация – 

регулярно за  

заседания на ПС  

и годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 
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- Организиране на състезание 

„Познавам правилата“ 

 

 

движението по 

пътищата. 

политиката по 

БДП на 

Директора 

2.1.6 Активизиране на дейността на  

комисията в развитието на средата 

за обучение по БДП и 

прилежащата пътна 

инфраструктура и организация на 

движението в непосредствена 

близост до ДГ.  

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 . 

Комисия по БДП,  

 

Дейност на комисиията  по 

БДП 

Срок: постоянен. 

Отчет на 

комисията по 

БДП. 

2.3 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия . 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Директор, 

Учители по групи 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно,  ноември. 

Докладвана от 

учителите 

информация 

2.3.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Директор. 

Учители по групи 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни 

Докладвана от 

учителите 

информация  
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2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в детската 

градина. 

 

Предпазване на  

работещите в 

детската градина от 

ПТП при служебното 

им взаимодействие с 

пътната система.  

Директор Функциониращи системи 

от мерки по БДП в 

образователната 

институция. 

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. 

Докладвана от 

отговорните 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП, 

ОКБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Подбор на учебен материал, съобразен с изискванията на МОН и учебната програма по БДП за 

съответните паралелки, както следва: 

 

 

График 

на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 

 „Безопасност на движението по пътищата“ 

Група Брой Образователно 

направление 

Тема Период на 

планираното 

провеждане 

Първа 5    

 1. ОС „На улицата” 27.09 - 01.10.2021 

  БЕЛ „Светофар” – Ан. Жекова  

  ИИ „Пътечка до Зайко”  
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 2. ОС „Движа се безопасно” 27.09 - 01.10.2021 

  ФК „На зелено премени”   

 3. ОС „Движа се безопасно с мама” 28.03 -  01.04.2022 

  БЕЛ „Помощници в уличното движение“  

 4. ОС „Внимание, светофар“ 28.03 -  01.04.2022 

  ФК „Бързи автомобили”  

 5. ОС „Превозни средства” 18.04 -  21.04.2022 

  ФК „Самолет”  

     

Група Брой Овразователно 

направление 

Тема Период на 

планираното 

провеждане 

Втора 5    

 1. ОС „Нашата улица” 11.11. - 15.11.2021 
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  БЕЛ „Светофар” – М. Ганчев  

  ИИ „Кола”  

 2. ОС „Правилата на улицата” 11.11. - 15.11.2021 

  ИИ „Камион”  

 3. ОС „Превозни средства по въздух и суша” 07.02. - 11.02.2022 

  БЕЛ „С велосипед” - Л. Даскалова  

  ОС „Правила за безопасност”  

  КТ „Самолет“  

 4. ОС „Безопасност на движението ” 04.04. - 08.04.2022 

  ИИ „ Светофар “  

  БЕЛ „По бялата зебра“ - В. Петров  
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  ФК „Бързи автомобили“  

 5. ОС „Превозни средства по море” 11.04. - 15.04.2022 

  БЕЛ  „Лодка” Л. Милева  

  ИИ „Лодка в морето”  

     

Група Брой Образователно 

направление 

Тема Период на 

планираното 

провеждане 

Трета 6    

 1. ОС „Кварталът, в който живея” 1.11. - 5.11.2021 г. 

  БЕЛ „На детската площадка”  

 2. ОС „Познавам пътните знаци“ 8.11. - 12.11.2021 г. 

  Музика  "Пътни знаци"  

  БЕЛ „Пътните знаци” - О. Емилиянова  

  КТ „Пътните знаци на нашата улица”  

 3.  ОС  „Могат ли хората без превозни 

средства?” 

21.02. - 25.02.2022 г. 
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  ФК „Внимателен шофьор”  

  КТ „Весел влак”  

  БЕЛ „Автогара в гората” - А. Цанков  

  ИИ „Превозни средства”  

 4. ОС „Какво трябва знае малкият 

пешеходец?” 

01.04. - 5.04.2022 г. 

  ОС „ Правила за движение на пешеходеца”  

  КТ „ Кръстовище”  

 5. ОС  „Какво трябва да знае малкият 

велосипедист?” 

21.02. - 25.02.2022 г. 

  БЕЛ „ Карам велосипед”  

  ИИ „Играя на улицата”  

 6. ОС „На площадката по БДП - опасни и 

безопасни места за игра ” 

04.04. - 08.04.2022 г. 

    

 

 

 

 

Група Брой Образователно 

направление 

Тема Период на 

планираното 

провеждане 

Четвърта 

група 

7    
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 1. ОС „Моят квартал” 16.09. - 24.09.2021 

  ОС „На детската  площадка”  

 2. ОС „Спазвам правилата на улицата“ 27.10. - 08.10.2021 

  КТ „Светофар”  

  БЕЛ „Зайко регулировчик”   

 3. ОС ”„Какво  знае малкият пешеходец” 11.10 - 22.10.2021 

  ФК „Бързи автомобили”  

  КТ „Кръстовище”  

  БЕЛ „Автогара в гората” - А. Цанков  

 4. ОС  „Забележителности  от моят  град” 22.11. - 26.11.2021 

  ИИ „Кораби и самолети“  

  КТ „Блок или къща”  

 5. ОС „На улицата е опасно сам“ 21.02. - 25.02.2022 

  БЕЛ „Аз съм малък велосипедист”  

  ИИ „Случка на улицата”  

 6. ОС „Превозни средства“ 28.03-08.04.2022 

  КТ „Чиста е нашата улица”  

  ИИ „Автобус или кола”  
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 7 ОС „Моят път до училище” 09.05. - 27.05.2022 

  БЕЛ „Пътувам с автобус”  

  Математика „Мога да се ориентирам“  

 


	ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

