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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 

 

 

 

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 

6 

Източник на 

информация за 



заседания 

Педагогическия съвет   

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 ДГ,,Камбанка“. 

Годишна плановост 

и мерки по БДП на 

ниво ДГ 

Комисия по БДП 
 

 

Годишни план-програми за 

БДП на ДГ.  

 

 

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора  приет 

на 

Педагогическия 

съвет. 

 

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. 

 

Комисия по БДП 

в ДГ,,Камбанка“ 

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 

1.2 

 

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.  

 

ДГ,,Камбанка“ Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени 

мерки по БДП 

за целите на 

заседания на 

ДОККПБДП/ОКБ

ДП. 
 

Кореспонденция 

между 

институциите 

1.3 Цел: 

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

различните аспекти от БДП 

1.1.1 Изнасяне на 

подходяща,периодична 

информация,свързана с 

безопасността на децата по 

информационните табла в 

кътовете на родителите, в 

кътовете по БДП, сайта на 

ДГ,,Камбанка“ и в социалните 

мрежи. 

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,,Камбанка“ 

учители по групи  

Комисия БДП 

Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официален сайт 

на ДГ,,Камбанка“, 

фейсбук продила 

на ДГ, кътове в 

ДГ 

 

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 

Поставяне на темата 

във фокуса на 

ДГ,,Камбанка“ 

учители по групи  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

Докладвана от 

отговорните 



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;  
 

- интегриране на темите по 

БДП в темите от учебното 

съдържание по образователни 

направления . 

 

- 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 

обществен дебат  

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата 

по БДП  

Подготвени деца  в 

областта на БДП. 

 

Комисия БДП на деца по БДП.  

Срок: постоянен. 

институции 

информация – 

регулярно за  

заседания на 

ДОККПБДП и 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

 



напредък; 
 

- подпомагане на 

ръководствата на училищата 

и детските градини от 

централните и местните 

власти в прилагането на 

националната политика по 

обучение в областта на БДП; 
 

- обезпечаване на училищата и 

детските градини с годишни 

образователни планове за 

безопасна градска мобилност 

с участието на експерти от 

общините, ОДМВР, ПБЗН, 

ЦСМП, родители и др. при 

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 

уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, 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, в т.ч. 

обучение по оказване на 

първа помощ за учениците в 



горните класове; 

 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти  във 

връзка с обучението по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

 

ДПСРККР 

Комисия БДП 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

 

 

 

 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

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  

Комисия БДП 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 



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.  

Осигуряване на 

безопасен транспорт 

за учениците в 

средищните училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за 

безопасен превоз на 

деца и ученици в 

пътните превозни 

средства. 

 ДГ,,Камбанка“ 

учители по групи  

Комисия БДП 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.5 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца .  

Отбелязване седмицата на 

мобилността със забавни 

дидактични и подвижни игри по 

БДП. 

Отбелязване Световния ден на 

жертвите на пътно-транспортни 

произшествия с организиране на 

изложба от рисунки на децата от 

ДГ,,Камбанка“ на тема: ,,Знам и 

спазвам правилата“. 

 Запознаване по подходящ начин на 

децата с жертвите от ПТП. 

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

  ДГ,,Камбанка“ 

учители по групи  

Комисия БДП 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици.   

 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2.1.6 Презентация на тема : 

,,Безопасността на детето“ 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Комисията по 

БДП 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

 

 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 

2.1.7 Движението по улицата има свои Подкрепа за Комисията по Изпълнени извънкласни Докладвана от 



 
 
 
 
 
 
 
 

правила“ – игрово познавателни 

и практически упражнения по 

БДП 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

БДП инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 

2.1.8 Посещение на театрални 

постановка на тематиката БДП 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Комисията по 

БДП 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието. 

 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 

2.1.9 Провеждане на кампания чрез : 

среща на децата и родителите с 

представител на КАТ под надслов 

„ Чичко полицай, изнасяне на 

информационни табла, свързани 

с БДП. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

ДГ,,Камбанка“, 

представител на 

КАТ и родителски 

активи по групи. 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца и 

ученици  

 

Докладвана от 

отговорниците в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП 

2.4 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки 

по БДП спрямо работещите в 

ДГ,,Камбанка“.  

 

Предпазване на  

работещите в 

бюджетните 

организации от ПТП 

при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

ДССД   Функциониращи системи 

от мерки по БДП в 

бюджетните организации. 

Срок: постоянен. 

Системи от мерки 

по БДП на 

бюджетните 

организации. 

 



ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО ,,БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“ 
уч. 2021/2022 година 

Главна цел: Изграждане на елементарни представи и понятия у децата за пътното движение и начални умения за безопасно 
придвижване, като спазват определени правила. 
 

Група Глобална тема Подтеми Направление Период на провеждане 
 

Първа 
възр. 
група 

 
Нашата улица 

1,,Моят дом“ 
2, Пътувам с мама и татко,“ 
3.,,Моите играчки,“ 
4. ,,Разпознавам звук и цвят“ 
5.,,С мама и татко на разходка“ 

Околен свят 
Околен свят 
Конструиране и технологии 
Конструиране и технологии 
Околен свят 

м.10/2021 
м.11/2021 
м.01/2022 
м.03/2022 
м.04/2022 

 
Втора 
възр. 
група 

 
Улично движение 

1.,,Нашата улица“ 
2. ,, Светофар-другар“ 
3. ,, Къде играят децата?“ 
4. ,, Пресичам безопасно“ 
5. ,, Моят велосипед“ 

Околен свят 
Конструиране и технологии 
Околен свят 
Околен свят 
Конструиране и технологии 

м.10/2021 
м.11/2021 
м.01/2022 
м.02/2022 
м.04/2022 

 
Трета 
възр. 
група 

 
Уча се сам да се движа 
безопасно  

1.,, Кварталът, в който живея“ 
2. ,,Познавам ли пътните знаци“ 
3. ,,Могат ли хората без превозни 
средства“ 
4., Какво трябва да знае малкия 
пешеходец“ 
5. ,, Какво трябва да знае малкият 
велосипедист“ 
6. ,, На площадката по БДП“ 

Околен свят 
 
Конструиране и технологии 
Околен свят 
Околен свят 
Околен свят 
Конструиране и технологии 

м.10/2021 
 
м.11/2021 
м.01/2022 
м.03/2022 
м.04/2022 
м.05/2022 

Разнов. 
Група 

/4 г.-5 г./ 

Уча се сам да се движа 
безопасно 

1.,, Кварталът, в който живея“ 
2. ,,Познавам ли пътните знаци“ 
3. ,,Могат ли хората без превозни 
средства“ 
4., Какво трябва да знае малкия 
пешеходец“ 
5. ,, Какво трябва да знае малкият 
велосипедист“ 
6. ,, На площадката по БДП“ 

Околен свят 
 
Конструиране и технологии 
Околен свят 
Околен свят 
Околен свят 
Конструиране и технологии 

м.10/2021 
 
м.11/2021 
м.01/2022 
м.03/2022 
м.04/2022 
м.05/2022 

 
Четвърта 

възр. 
група 

 
Уча се сам да се движа 
безопасно 

1.,, Градът/селото, в което живея“ 
2., На улицата,“ 
3., Пътувам с автобус,“ 
4., Моят път до детската градина“ 

Околен свят 
Конструиране и технологии 
Околен свят 
Околен свят 

м.10/2021 
м.12/2021 
м.12/2021 
м.01/2022 



 5., Изправност на велосипеда,“ 
6.,, Кои знаци познава 
велосипедистът“ 
7.,, На площадката за велосипедисти“ 

Конструиране и технологии 
Околен свят 
 
Конструиране и технологии 

м.03/2022 
м.04/2022 
 
м.05/2022 

 
 
Настоящият  Плана за действие 2021-2022 година за безопасност на движението по пътищата на ДГ“Камбанка“ е приет с 

решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2/30.09.2021 г. 

Комисия БДП: 

Председател: Светла Стойкова – ст.учител,ДГ 

Членове: 1.Борислава Цонева – учител,ДГ 

                2.Таня Колева – рес.учител,ДГ 

 

 


