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ПЛАН-ПРОГРАМА 

 
за работа на Комисията за безопасно движение по пътищата (КБДП)  

 
в ДГ „Звънче“ – гр. Самоков 

 
през учебната 2022/2023г. 

 
 

 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

       
  Комисията по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

 
Председател: Марияна Лухова 

Членове: 

1. Анелия Вукова 

2. Радостина Балабанова 

3. Албена Стоянова 

4. Вероника Спасова 
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РАЗДЕЛ 1  

Безопасната мобилност е индикатор за развитието на обществото. Силна зависимост от нея са не само средната 

продължителност и качество на живот, но и транспорта,  околната среда, образованието, здравеопазването, социалното 

дело и благосъстоянието. 

Явлението пътнотранспортен травматизъм се разгръща с огромни социално-икономически последици, който 

световната здравна организация нарича „епидемия“.  

Катастрофите по пътищата водят до огромни социални и икономически загуби за обществото. Пътнотранспортните 

инциденти все повече се превръщат в сериозен проблем на населението. 

За постигането на мерките за подобряване на безопасността на движението е необходимо тясно сътрудничество и 

постоянна комуникация между отделните институции и граждани и усилията на всички заинтересовани страни да бъдат 

насочени към изпълнението на поставените мерки. 

1. Безопасно поведение на участниците в движението; 

2. Повишаване на безопасността на пътната инфраструктура; 

3. Техническата изправност на МПС; 

4. Подобряване на управлението на безопасността на движението; 

5.  Подобряване на долекарската и специализираната медицинска помощ; 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

 
        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.  

 
 
РАЗДЕЛ 2 

 
                ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП В ДГ «ЗВЪНЧЕ»- ГР. САМОКОВ 
 

I. ЦЕЛИ: 
 
- Организиране и осигуряване на необходимите условия за    осъществяване  на учебно-възпитателния процес по БДП в 
детската градина. 
 
-  Изграждане на елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на 
децата като пешеходци и участници в пътното движение. 
 
 -  Оптимизирано обучение на децата по БДП в системата на предучилищното образование в единна концептуална рамка: 
заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване обучението по БДП; насоченост на БДП не само 
към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотовацията; 
 
 - Подобряване на координацията и задълбочаване на    взаимодействието между институциите при изпълнение на 
държавната политика в областта – посещение на РПУ- Самоков; Среща с полицай – началник „ Пътна полиция”- Самоков  
 
- Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 
движението по пътищата – обновяване на дидактичната база; 
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II. ЗАДАЧИ: 
 

-  Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията и   
движението по пътя. 
 
- Запознаване на децата с опасностите по пътя и начините за тяхното предотвратяване. 
 
 - Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им. 
 
 - Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на 
възпитателно-образователния процес. 

 
- Наблюдение от директора на изпълнението на темите по БДП, заложени в тематичните разпределения на всички 
възрастови групи. 

   
-  Провеждане на открити ситуации от всички учители, по изготвен график. 

 - Изработване на мини проекти по БДП с децата от предучилищните групи. 

 - Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по всички   образователни направления. 

  - Използване на учебни материали и подходи, адаптирани към децата в предучилищна възраст. 

  - Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Обучение на учители с натрупване, при което всяко ниво 

на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък; 

 - Практическа насоченост на педагогическите ситуации, да се провеждат не    само в занималните на групите, но също 

така да включват обучение и опит на интерактивните площадки в двете сгради. 
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РАЗДЕЛ 3 
 
ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН - ПРОГРАМАТА  

 
       Визията на План-програмата 

Визията на Програмата е свързана с тази на  Националната стратегия за  безопасност на движението по пътищата в 

Република България за периода 2021-2030г., както и Плана за действие 2021-2023г.  за подобряване безопасността на 

движението по пътищата за намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия   

 

Приоритети на План-програмата 

- Управление, основано на интегритет 

- Социално отговорно поведение – учене през целия живот 

- Контрол-ефективен и превантивен 

- Щадяща пътна инфраструктура 

- Превозни средства в защита на човека 

- Спасителна верига  за опазване на живота 

 
 
РАЗДЕЛ 4 
 
РОЛЯ НА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА,ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 
Комисията по безопасно движение по пътищата има роля да осигурява координираност и провеждане на обща 

политика в действията на органите на държавната власт с проблемите на безопасността на движението по пътищата в 
района на ДГ “Звънче“ и филиал „Осми март“. 
 
- Тясно сътрудничество и постоянна комуникация между отделните институции и граждани и усилията на всички 

заинтересовани страни да бъдат насочени към постигането на мерките по програмата за подобряване на безопасността на 

движението 
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- Извършване на цялостна оценка по  изпълнението на поставените цели. 
 
- Определя, а при необходимост променя своя състав в зависимост от нуждите за осигуряване на по- голяма ефективност 
и резултатите от нейната дейност. 
 
- Подпомага дейността на директора в осъществяването и контрола на обучението и възпитанието на 3-7 годишните деца 
по БДП и създаването на условия за неговата ефективност, в реализацията на съвместни инициативи с различни 
организации по темите за безопасността. 
 
- Преди започване на учебната година извършва преглед на пътната сигнализация и цялостната пътна обстановка около 
района на детската градина, в присъствието на полицай от РПУ- Самоков и изготвя протокол. 
 
- Организира подготовката и организацията на състезания, празници и развлечения по БДП с децата от детската градина 
 
- В края на учебната година изготвя годишен отчет за резултатите от работата на комисията по безопасност на движение 
по пътищата и резултатите от образователния процес по БДП 

 
 
РАЗДЕЛ 5 
 
МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА 2022/ 2023  

 
Мерките заложени в план-програмата за периода 2022/ 2023г.  целят подобряване на безопасността на движението като 

за постигането им е необходимо тясно сътрудничество и постоянна комуникация между отделните институции и граждани и 

усилията на всички заинтересовани страни да бъдат насочени към изпълнението им. Мерките сме ги разделили на следните 

области: 

1. Безопасно поведение на участниците в движението 

-пешеходци; 

- велосипедисти; 

-водачи на пътни превозни средства 

2. Повишаване безопасността на пътната инфраструктура 
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3.Подобряване на управлението на безопасността на движението 

4. Подобряване на образованието на участниците в пътното движение 

5. Повишаване на контрола по отношение на спазване на правилата за движение 

 
 

Мерки в План-програмата на ДГ “Звънче“- гр. Самоков за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата за учебната 2022/2023г. 

 

Мярка Срок за 
изпълнение  

Финансов 
ресурс  

Ефект и индикатор 
за изпълнение  

Източник на 
информация 
и контрол  
 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

                             
1.1 Разработен годишен План-програма за БДП 
на ДГ“ Звънче“ 

 
20 ноември на 
годината, 
предхождаща 
плановата 
година 

 
Бюджет на ДГ 

 
Осигуряване на 
плановост на 
общинската и 
областната политика 
по БДП   
 
Разработена и 
представена на 
директора на 
образователната 
институция 
 

 
 Годишна 
План-
програма за 
БДП 
 
 
 

1.2 Участие в обучения за КБДП и 
педагогическия персонал 

Периодично Бюджет 
институция 

Оптимизиране 
дейността на КБДП 
 
Проведени обучения 

Материали, 
свързани с 
обученията 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 2.1Обучение на деца в предучилищна възраст  
по БДП  

 

Постоянен  Бюджет на ДГ Подобрено 
управление на 
дейностите за 
възпитание и 
обучение на децата по 
БДП;  

Реализирани часове 
по БДП 

 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 

2.2 Провеждане на кампании в областта на БДП, 
насочени към децата от предучилищна възраст 

Постоянен Бюджет на  

ДГ „Звънче“ 

Подготвени деца и 
ученици в областта на 
БДП  

Проведени кампании 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 

2.3 Прилагане на единна и целенасочена 
комуникационна и медийна политика в областта 
на БДП 
 

Постоянен Бюджет на ДГ 
„Звънче“ 

Публичност на 
политиката по БДП в 
ДГ „Звънче“ 
 
Провеждане на 
целенасочена 
комуникационна и 
медийна политика 
 
Излъчване на ясни и 
единни послания на 
ангажираните по 
темата за БДП 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
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държавни институции 
в общественото 
пространство 

  
2.4 Отбелязване на 29 юни - денят на 
безопасността на движение по пътищата 
 

 
Постоянен 

 
Бюджет на ДГ 
„Звънче“ 

 
Повишаване на 
обществената 
ангажираност и 
чувствителност по 
темата за БДП 
 
Проведени инициативи 

 
 
Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 
 

 2.5 Отбелязване на Европейската седмица на 
мобилността, Международния ден за 
безопасност на движението по пътищата,   
Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, 
Световния ден за възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия и др. 
 

Постоянен Бюджет на ДГ 
„Звънче“ 

Повишаване на 
обществената 
ангажираност и 
чувствителност по 
темата за БДП 
 
Проведени инициативи 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 

2.6 Докладване и анализ на информация, 
свързана с пътната безопасност на заседанията 
на КБДП  

Минимум два 
пъти годишно 

Бюджет на ДГ 
„Звънче“ 

Информационно 
обезпечаване 
 
 
 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 

 2.7 Обезпечаване на идентифицираните 
рискови участъци с технически средства за 
контрол, съгласувано със службите на ОДМВР в 
района на ДГ “Звънче“ 

Съвместно с 
ОДМВР 
Постоянен 

Бюджет на 
институциите 

Подобрено качество 
на поддържането на 
пътната 
инфраструктура 
 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
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Завишен контрол от 
страна на 
компетентните органи  
Обезпечени участъци 
 

 

2.8 Подобряване видимостта на пътното платно 
вследствие на растителност 

 

2.9 Монтиране на антипаркинг стълбчета за 
ограничаване на нерегламентираното паркиране. 

 

Постоянен Бюджет на 
Общината  

Интегриране на 
безопасността в 
мерките за 
подобряване на 
пътната 
инфраструктура 
 
Изпълнени инженерни 
мерки по пътната 
инфраструктура 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
ОКБДП 
 
Общински и 
Областен 
годишен 
доклад по 
БДП 
 

2.12  Прилагане на мерки за ограничаване на 
възможностите за движение с високи скорости, в 
т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони 

В близост до двете сгради на детската градина- 
изграждане или монтиране върху платното за 
движение на изкуствени неравности и на други 
средства за ограничаване на скоростта на 
движение. 

Постоянен Бюджет на 
Общината 

Успокояване на 
движението  
 
Приложени мерки за 
ограничаване на 
възможностите за 
движение с високи 
скорости 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
 
 

 2.13 Обезпечаване и обезопасяване на 
пешеходното и велосипедно движение; 
специално обезпечаване и обезопасяване на 
зоните на учебни и детски заведения  

 

Постоянен Бюджет на 
Общината  

Защита на уязвимите 
участници в 
движението 

Разделяне на 
пешеходното и 
велосипедното 

Докладвани 
мерки на 
тримесечни 
заседания на 
КБДП 
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движение от основния 
автомобилен поток 

Изграждане на 
предпазни 
съоръжения 

 
РАЗДЕЛ 6  
 
ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА ПО БДП В ДГ „ ЗВЪНЧЕ“ 
 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 
- Изготвяне на план за работа през учебната 2022/2023 година 
- Информиране на Педагогическия съвет за организацията на обучението по БДП 
- Извършване на оглед и изготвяне на протокол за предприемане на допълнителни мерки за въздействие върху 

пътнотранспортната обстановка в района на ДГ „ Звънче “ и в района на филиал „ Осми март “ 
- Освежаване маркировката около Детска градина „Звънче“ във връзка с безопасността на децата през започващата 

нова учебна година . 
 

Приемане и съгласуване на справка за графика на провеждане  на педагогическите ситуации по БДП на отделните 
екипи от учители 
 

- Запознаване с новостите, свързани с обучението по БДП. Обсъждане на програмите и възможностите за ефективно 
провеждане на обучението по БДП. 
 

 
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 
- Проверка на разработената от учителите справка за графика на провеждане  на педагогическите ситуации по БДП  
- Подобряване на учебно- дидактичната и материалната база за обучение по БДП 
- Покана към Куклени театри за гостуване с  постановки , посветени на БДП 
- Провеждане на месечно оперативно заседание на КБДП 
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- Проверка на извършени действия относно подадено мотивирано искане до началника на РУ при ОД на МВР гр. 
Самоков за съдействие за полагане на неравност на платното за движение и съответните пътни знаци пред ДГ „ 
Звънче”- основна сграда . 
 

 
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 
- Провеждане на открити ситуации по БДП пред директора в двете сгради на детската градина 

- Провеждане на педагогически ситуации по БДП по групи 

- Работа на КБДП по плана за: 

- Провеждане на месечно оперативно заседание на КБДП 

- Контролна проверка за извършени действия по Протокол № …….. в ДГ „ Звънче“ -  филиал „ Осми март“ 

 

 Поставяне на маркировка „ Пешеходна пътека“ 

 Поставяне на знак „ Внимание деца“ 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

- Работа по плановете за квалификация и допълване на  учебно- материалната база 

- Представяне на постановка от гостуващ куклен театър с подходяща постановка. 

- Провеждане на открити ситуации по БДП 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

- Контрол върху работата по БДП 

- Провеждане на открити ситуации по БДП 

-  Провеждане на дейности по обезопасяване района на детската градина при зимни условия: почистване и 

опесъчаване при необходимост 

- Ангажиране на родители и общественост в оказване помощ при провеждане на мероприятия по БДП.Съвместно 

обучение н адеца и родители – прилагане на личния пример на родителите за обучението на детето по БДП. 
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МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

- Работа на КБДП по плана за квалификация на учителите 

- Подвижни игри по БДП по групи 

- Провеждане на открити ситуации по БДП 

- Провеждане на месечно оперативно заседание на КБДП 

МЕСЕЦ  МАРТ 

- Провеждане на открити ситуации по БДП 

- Организиране и провеждане на „Ден на безопасно движение по пътищата”- с викторини,състезания, игри,изложба с 

рисунки. 

- Провеждане на месечно заседание на КБДП 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

- Допълване на библиотечния фонд със специална педагогическа, методическа и друга литература по темата 

- Провеждане на „Седмица на безопасно движение“- организиране на състезания по възрастови групи, свързани с 

основните правила по БДП.  Демонстриране на практически умения и елементарни общи представи за пътното 

движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци и велосипедисти „На улицата всеки знае – 

не бива да се тича и играе“. 

- Провеждане на открити ситуации на ПГ-5 год. и ПГ-6 год. на интерактивните площадки по БДП в двете сгради на 

детската градина - при подходящи климатични условия. 

- Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към децата от предучилищна възраст 

 

         МЕСЕЦ МАЙ 

- Доклад пред педагогическия съвет за: 
 Изпълнение на плана на комисията за учебната 2022/2023г. 
 Предлагане за обсъждане и приемане план за следващата учебна година 
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Раздел 7 
 
ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО   

 
Изпълнението на планираните дейности и мерки ще допринесе за намаляване на пътнотранспортните инциденти и  

последиците от тях, повишаване знанията на децата като участници в пътното движение и формиране на навици за 
безопасно участие в движението, повишаване знанията им за правилата на безопасно движение като пешеходци и 
велосипедисти, мотивиране на гражданите за спазване правилата за движение по пътищата. Всичко това ще допринесе за 
постигане на насоките и целите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата и 
насоките на европейската политика в областта на пътната безопасност, по отношение намаляване на смъртните случаи и 
нараняванията на участниците в движението.  

За отчитане на изпълнението на мерките от годишната план-програма в годишния общински доклад следва: 
- обезпечаване наблюдението и оценка върху  изпълнението на дейностите по постигане на заложените цели и 

планове за действия; 
- извършване  системен анализ на безопасността на движението по пътищата и оценка на риска; 
-при възникване на извънредна ситуация да се изпълняват извънредните мерки преди планираните; 
- осъществяване на текущо наблюдение и контрол по време на изпълнение на мерките; 
- своевременно и мотивирано  отразяване на всяка промяна в годишната общинска план-програма за проследимост в 

действията. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Контролът по изпълнението на план-програмата от мерки ще се осъществява  от Комисията по безопасно движение по 
пътищата в ДГ „Звънче“ и директора на образователната институция. 
 
          Планът е приет на педагогически съвет с протокол № ……... от ……….09.2022г. 
 
 
                                                                                                                               Утвърждавам! 
 
                                                                                                                                                         Директор:  ……………… 
                                                                                                                                                                             /М. Лухова/ 


