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І. Обща информация  

 

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 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.  

Анализ и оценка на дейността по пътна безопастност и образователната среда в ДГ 132 „ Светлина“ 

I. Анализ: 

В ДГ 132 „ Светлина“ се провежда планира, задълбочена и целенасочена учебно-възпитателна и превантивна дейност по пътна 

безопасност. Детската градина е оборудвана с дидактични материали, подвижна   площадка по БДП и  методически кът по БДП: 

- Учебна площадка за безопасно движение и  приложно колоездене 

- Подвижна   площадка по БДП 

- Светофар демонстрационен; 

- Палка полицейска - Стоп 

- Пътни знаци; 

- Светлоотразителни жилетки; 

- Детски велосипеди 

- Каски предпазни 

- Тротинетки 

- Презентации 

- Комплекти дидактични табла за всяка възрастова група. 

II. Оценка: 

Съществуващата материална база предоставя възможност на децата чрез забавна игрова форма да: 

- Да придобият трайни и задълбочени знания за правилата на пътното движение; 

- Да подобрят своята транспортна култура; 

- Да усетят риска и опасностите които ги дебнат кагото са на пътя , в една защитена реална пътнотранспортна обстановка 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

 

No 

 

Наименование на мярката  

 

Ефект на мярката 

 

Отговорник по 

мярката 

 

Индикатор и срок по 

мярката  

 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

I 

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 

стратегическа рамка 

1. Разработване на годишен 

план-програма за БДП -2022 

ДГ№132„Светлина“ 

 

Разработени мерки по 

БДП 

Годишна плановост 

на мерки по БДП на 

ниво на 

ДГ.Изпълнение на 

политиката  по БДП в 

единна стратегическа 

рамка съгласно 

формулираните 

дългосрочни 

управленски цели на 

политиката по БДП. 

Комисия БДП в  ДГ 

№132„Светлина“ 

Годишни план-програми на 

всички градински групи по 

БДП за 2022/2023г.  в 

ДГ№132„Светлина“ 

Разработени мерки по 

БДП 

 

Срок:  септември 2022 

 

Разработени мерки за 

Годишна план-програма 

по БДП за 2022/23г.  в 

ДГ№132„Светлина“ 

 

2 

 

 

Утвърждаване на 

План.програма по БДП за 

учебна 2022/2023 

Годишна плановост на 

мерки по БДП  в 132 ДГ 

Светлина 

Директор ДГ 132 План-програма по БДП за 

2022 в ДГ№132„Светлина“ 

Срок-Септември 2022 г 

Годишен доклад за 

изпълнение на План-

програма по БДП за 
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2022/2023г в  ДГ 

№132„Светлина“ 

3 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по 

БДП в ДГ№132„Светлина“ 

Изготвена информация 

за целите на годишния 

доклад на План-

програмата по БДП за 

2022г 

Директор ДГ 132 Анализ,управленски контрол 

и вземане на решения по 

време на изпълнението на 

мерките по БДП.Прилагане 

на методология за набиране 

и обработване на данни за 

състоянието на възпитанието 

и обучението по БДП. 

Срок.постянен 

Годишен доклад за 

изпълнение на План-

програмата по БДП  за 

2021г. 

Данни за състоянието 

на възпитанието и 

обучението на децата 

по БДП за 2022г в ДГ 

132 

4. Годишна актуализация на 

Плана за действие за БДП 

2022г. 

Гъвкавост и адаптивност 

на годишното 

изпълнение на 

политиката по БДП  

съгласно годишните 

приоритети и 

оперативни цели на 

националната политика 

по БДП, разработвани от 

ДАБДП и прилагани в 

ДГ  132. 

Комисия БДП в  

ДГ№132„Светлина“

,ПС и ОС 

Актуализирана План-

програма  за БДП. 

Предложения на 

компетентните институции. 

Срок: постоянен. 

Актуализирана 

годишна План- 

програма за БДП -2022 

на ДГ 132  

 

 

5. Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по 

БДП в рамките на бюджета 

ДГ№132„Светлина“ за 2022 

г.  

Планово и финансово 

обезпечаване на мерките 

по БДП в  

ДГ№132„Светлина“ 

Директор на ДГ 132 Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните бюджетни 

разчети на  

ДГ№132„Светлина“ 

Срок: постоянен. 

Бюджетни разчети на  

ДГ№132„Светлина“ 

Годишен доклад за 

изпълнение на мерките 

по БДП.  

6.  Публикуване на План-

програмата по БДП 2022 г. 

на интернет страницата на  

ДГ№132„Светлина“ 

Осигуряване на 

публичност на 

политиката по БДП 

Директор на ДГ 132 Осигуряване на публичност 

на политиката по БДП в ДГ 

№132„Светлина“ 

 Срок: 31.03.2023г. 

Интернет страница на 

ДГ 132  

http://dg132svetlina.id

webbg.com/ 
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II 

 

Цел: 

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

политика в областта 

1. Координация на 

действията на  

ДГ№132„Светлина“със 

РУО, СБДДС при 

Столична община, СДВР- „ 

Пътна полиция“, БЧК, ДГ, 

неправителствени 

организации 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 ДГ и региона , в който 

се намира. 

Директор на ДГ 132 

Комисия по БДП 

Педагогически 

специалисти 

Съвместни консесусни 

решения. 

Срок: Постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по БДП 

на Комисията по БДП в  

ДГ №132„Светлина“ 

Кореспонденция между 

институциите. 

2.  Изпълнение на 

методически  указания на 

ДАБДП в изпълнение на 

НСБДП и произтичащите 

от нея документи. 

Стандатизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика на 

БДП. 

Директор на ДГ 132 

Комисия по БДП 

Пед.Съвет и 

Обществен съвет 

Изпълнени методически 

указания. 

Срок: Постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по БДП 

на Комисията  по БДП в  

ДГ№132„Светлина“ 

 

Кореспонденция между 

институциите. 

III Цел: 

Усъвършенстване  на националното законодателство в областта на БДП 

1. Организиране и провеждане 

на обществени консултации 

по важни теми в областта на 

БДП 

Установяване 

становищата на 

заинтересованите 

страни в гражданското 

общество. 

Оптимизиране на 

обществените 

Директор на  

ДГ№132„Светлина“ 

Председател на 

Комисия по БДП 

Проведени консултации с 

Обществения съвет, 

родителски активи. 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 

Кореспонденция. 

Становища. 
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отношения в областта 

на БДП 

IV Цел: 

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката чрез БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор ,бизнеса,научните 

среди 

1 Активна съвместна дейност  

по пътна безопасност с децата 

и техните семейства 

,Обществен съвет,родителски 

активи,търсене и реализиране 

на партньорства : 

-обмен на информация 

-обогатяване на опита чрез 

заимстване от добри практики 

в сферата на пътната 

безопасност 

-разпространение на научни  

разработки в областта на БДП 

 

Обезпечаване на научния 

подход при решаване на 

предизвикателствата в 

областта на БДП 

Директор на  

ДГ№132„Светлина“ 

Комисия по БДП, 

Педагогически 

специалисти 

Проведени съвместни 

инициативи 

Срок-постоянен 

Годишен доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП . 

Кореспонденция. 

2 Организиране еи провеждане 

на консултации и анкети по 

важни теми в областта на БДП 

 

Установявяне и отчитане 

становища на 

родителската общност в 

ДГ 132 

Директор на  

ДГ№132„Светлина“ 

Комисия по 

БДП,Педагогически 

съвет и обществен 

съвет 

 

Обществени консултации 

Срок-постоянен 

Анкети 

Кореспонденция 

Становища 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

I Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

1. Оптимизирано обучение на 

деца по БДП в  

ДГ№132„Светлина“ 

Осъвременяване на 

учебната документация по 

БДП в ДГ 132, 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 в 

ДГ 132 

 

 Определяне на 

конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания 

за обучението по БДП в 

ДГ  

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата по БДП  в 

ДГ 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставяне на темата  

във фокуса на 

обществен дебат. 

Директор на ДГ 132 Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на деца по БДП в ДГ 132 

Срок: постоянен. 

Заседания на 

Комисията по БДП; 

Годишен  доклад за 

изпълнение на план- 

програмата по БДП за 

2022 г. на ДГ 132 

План-програма по БДП 

2022 г 
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132 

 

 Интегриране на темите 

по БДП в темите от 

образователното 

съдържание по 

образователните 

направления; 

 

 Използване  на  

адаптирани учебни 

материали и подходи, 

адаптирани  

 

 

 Обучение с натрупване, 

при което всяко ниво на 

обучение надгражда 

предишното с цел 

приемственост и 

ефективен напредък; 

 

 Подпомагане на младите 

учители в ДГ 132  в 

прилагането на 

националната политика 

по обучение в областта 

на БДП; 

 

 

 Практическа насоченост 

на ситуациите- да се 

провеждат не само в 

Участие в годишния 

календарен план по 

БДП на СБДДС-СО 
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занималните, но и на 

учебната площадка за 

безопасно движение и 

приложно колоездение в 

една рамка ПТО в 

защитена и сигурна 

среда. 

 

  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; 

 

 Обезпечаване на 

детската градина с 

годишен образователен 

план за безопасна 

градска мобилност с 

участието на експерти 

от, СБДДС  при 

СО,СДВР- сектор „ 

Пътна полиция“, 

ПБЗН,ЦПЛР, ДЦ“Весел 

столичен 
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светофар“,родители и 

др. При спазване на 

държавен образователен 

стандарт за 

приобщаващо 

образование. 

 

 

2. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в във връзка с 

обучението по БДП: 

 Методика на 

обучението по БДП в 

детската градина 

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор на ДГ 132 Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

Информация от  

заседания на комисията 

по БДП в ДГ№132 . 

 Годишен доклад за 

изпълнение на план-

програмата по БДП-

2022г. в ДГ 132 

3. Организиране и провеждане 

на  инициативи по БДП за 

деца в ДГ 132 

 Забавна викторина за 

бъдещите 

първокласници на 

тема : „ Как да се 

движа безопасно“; 

 Рисунка върху асфалт 

„ Движението по 

улицата има свои 

правила“ 

 Изработване на 

презентации на теми: 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

Затвърдяване на 

наученото по пътна 

безопасност в 

партньорство с 

родителите. 

 

Комисия БДП 

Педагогически съвет, 

СДВР-сектор „Пътна 

полиция“,Обществен 

съвет 

Изпълнени инициативи 

по БДП за деца ДГ 132 

Срок: май-октомври 

Докладвана от 

отговорниците 

информация от 

заседания на комисията 

по БДП в ДГ№132 и 

Годишен доклад за 

изпълнение на план-

програмата  по БДП-

2022 в ДГ 132. 
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 „ Къде играят децата“ 

“Движа се 

безопасно“Пътни знаци“, 

„ "Какво знае малкият 

пешеходец“ 

 Фотоизложба със 

семейно снимки : 

„Карам велосипед и 

знам правилата“ 

 

4. Участие в национални, 

регионални и общински 

инициативи на децата по 

Пътна безопасност от ДГ 

132 

 Участие в конкурс за 

семейна рисунка на 

тема:“ Пази 

семейството си на 

пътя“, организиран 

от СО и СБДД в 

София  

 Детски  празник 

„Движа се и 

пресичам безопасно“  

 Изработване на 

макети на превозни 

средства от децата, 

съвместно с техните 

родители 

 Изработване на 

презентации на 

теми“Воза се 

безопасно“ 

Подпомага 

възпитаването и 

обучението на децата в 

култура на поведение 

на пътя, свързана със 

спазването на 

общовалидните 

правила и норми за 

лична и колективна 

безопасност. Подкрепя 

децата да могат да 

взимат самостоятелни 

и адекватни решения в 

различни ситуации на 

пътя, като осъзнават 

действията си  и носят 

пряка отговорност за 

това. Подпомага 

възпитаването на 

качества от значение за 

общото личностно 

развитие като 

информираност, 

култура в 

отношенията, 

Комисия БДП към ДГ 

132 

 

Изпълнени инициативи 

по БДП за деца в ДГ 132. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – регулярно 

на  заседания на 

комисията по БДП в 

ДГ№132 и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП. 
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 „Правила за поведени 

е в градския 

транспорт“ 

 Фотоизложба“Обича

м да карам 

велосипед“ 

 

съобразителност, 

уважение към 

общността и 

правилата. 

 

5. Провеждане на празник „ 

На пътя животът е с 

предимство“ 

 Провеждане на 

разговори с децата 

за припомняне на 

правилата за 

безопасност на 

движението; 

 Обръщение към 

родителите за личен 

пример и 

отговорност за 

възпитанието и 

обучението на 

децата и 

предотвратяване на 

пътно-транспортни 

проишествия с 

деца; 

 

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

Комисия по БДП. 

ДГ№132„Светлина“ 

Обществен съвет  

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

децата и родителите 

 

Срок: постоянен. 

Информация за 

дейността-отчет на 

комисията по БДП. 

Годишен доклад за 

изпълнение на план- 

програмата по БДП-2022 

в ДГ 132 
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6. Участие в „Посланията на 

есенния лист“, връчване на 

послания за спазване на 

правилата за движение по 

пътищата, прикрепени към 

есенен лист, на водачите 

на МПС-родители на деца 

от ДГ 132 

Фокусиране на 

вниманието на децата, 

водачите на МПС и на 

всички участници в 

движението върху 

необходимостта от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността в есенно-

зимните условия. 

Комисия БДП в ДГ 

132 

Педагогическ 

специалисти; 

Родитески активи. 

Изпълнена кампания в 

областта на БДП, 

насочени към деца и 

родителите  

Срок: 01.10.-31.10.2022г. 

Отчет  на комисията по 

БДП в ДГ№132  

 Годишен доклад за 

изпълнение на план-

програмата  по БДП -

2022 в 132ДГ 

7 Провеждане на кампания 

„Моят безопасен път до 

ДГ“. 

Определяне на най-

безопасния маршрут от 

дома до ДГ и обратно 

и идентифициране на 

препятствия и 

проблемни точки - за 

родителите на всички 

деца на първата 

родителска среща са 

коментирани 

проблемите и 

изискванията по 

пътната безопасност, 

включително и с 

участие на 

представители от 

Пътна полиция. 

Комисия БДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

децата.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – регулярно 

на  заседания на 

комисията по БДП в 

ДГ№132 и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на план-

програмата по БДП-2022 

8. Провеждане на съвместни 

практически занимения на 

тема“Безопасно поведение 

на пътя“ по пътна 

безопасност с деца и 

родители / по възрастови 

групи/ на учебната 

Подкрепа на децата за 

изява на теоритичната 

подготовка, 

практическите умения 

и компетентностите, 

придобити при 

обучението по БДП 

Директор и 

Комисия по БДП в 

ДГ 132, Обществен 

съвет, родителски 

активи 

Изпълнени инициативи 

по БДП за деца в ДГ 132 

Срок :април-май 

 Информация от 

Комисия по БДП и 

педагогически 

специалисти от ДГ 132 

Годишен доклад за 

изпълнение на план-
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площадка по пътна 

безопасност в ДГ 132 

програмата по БДП  в ДГ 

132 

9. Провеждане на детски 

празник по пътна 

безопасност: „ На пътя 

животът е с предимство“-

посветен на 1 юни- 

международен ден на 

детето. 

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици за 

действие в условията 

на пътното движение и 

формиране на култура 

за безопасно 

поведение на 

пътя.Повишаване на 

техниката и умението 

за управление на 

велосипедистите при 

спазване на правилата 

по БДП. 

ДГ 132 в 

партньорство със 

СБДДС –Столична 

община 

Изпълнени инициативи 

по БДП за деца в ДГ 132 

 

Срок: 1 юни 

Информация за 

дейността- отчет на 

Комисията по БДП 

Годишен доклад за 

изпълнение на план-

програмата по БДП в ДГ 

132 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно 

управление на пътни превозни средства 

1. Актуализация на знанията на 

учителите, в т.ч. във връзка с 

настъпили промени в 

законодателството, 

актуализация на Наредба №24 

от 02.12.2002 г. за условията и 

реда за обучение за оказване 

на първа долекарска помощ от 

Актуална 

информация за 

оказване на помощ в 

случай на опасност 

Директор на ДГ 132 Осъществени мероприятия за 

публичност на настъпили 

промени в регламентацията 

 

Срок : Постоянен 

 

Годишен доклад за 

изпълнение на план- 

програмата по БДП в ДГ 

132 
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водачи на моторни превозни 

средства. 

III Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

1. Отбелязване на 29 юни – Деня 

на безопасността на 

движението по пътищата. 

Провеждане на конкурс на 

тема“Движа се и пресичам 

безопасно“ 

Организиране на изложба със 

семейни рисунки на 

тема“Пази семейството си на 

пътя“. 

Популяризиране на 

политиката за 

БДП. 

Ангажиране на 

родителската 

общност с 

проблемите на 

пътната 

безопасност. 

Директор на ДГ 132 

Педагогически 

специалисти 

СДВР-сектор „ Пътна 

полиция“ в партньорство с 

районната администрация. 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Публицистични материали 

на сайта на ДГ 132 

Срок: 29 юни. 

 

Годишен доклад за 

изпълнение на план- 

програмата по БДП в ДГ 

132 

2.  Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността,  

Международния ден за 

безопасност на движението по 

пътищата,   Европейския ден 

без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния 

ден за възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Ангажиране на 

родителската 

общност с 

проблемите на 

пътната безопасност. 

Директор, Комисия по 

БДП към ДГ№132, 

Педагогически 

специалисти 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: септември  

Годишен доклад за 

изпълнение на план-

програмата по БДП за 

2022 г. в ДГ 132 

III Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  



16 
 

 

 

 

План- програмата за безопасно движение по пътищата 2022 г. в ДГ№132„Светлина“ е актуализирана с решение от Протокол № 2    

/23.09.2022. заседание на Педагогически съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прилагане на комплекс от мерки 

по БДП спрямо работещите в  

ДГ№132„Светлина“ 

Предпазване на  

работещите в ДГ 132 от 

ПТП при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Директор на ДГ 132 

Педагогически 

специалисти 

СДВР-сектор „ Пътна 

полиция“  

Функциониращи 

системи от мерки 

по БДП в  

ДГ№132„Светлин

а“ 

Срок: постоянен. 

Разработена от 

ДАБДП 

стандартизирана 

методология за 

предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от ПТП 

при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Системи от мерки по 

БДП на  

ДГ№132„Светлина“ 
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Съкращения 

 

 

РУО- Регионално управление на образованието 

ДГ- Детска градина  

СО -Столична община 

СБДДС- Съвет по безопастност на движението на децата в София 

ДЦ- Детски център 

ЦПЛР- Центрове за подкрепа на личностно развитие 

ДПО – Дирекция „Приобщаващо образование“ 

ДСПУО- Дирекция „ Съдържание на предучилищното и училищното образование“ 

СДВР- Столична дирекция на вътрешните работи 

ДАБДП- Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата 

БЧК- Български червен кръст 

ПБЗН- Пожарна безопасност и защита на населението 

ПТП- Пътнотранспорни проишествия 

МПС- Моторни превозни средства 

 

 


