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През 2010 година по пътищата на страната в следствие на 

пътнотранспортни произшествия са загинали 775 граждани и са били наранени 8080 

души. Това означава че всяка седмица 15 човека са загубвали своя живот, а други 

155 тежко ранени са попадали в болничните заведения. 

Деца до 17 годишна възраст - загинали - 38, ранени - 1001,
от тях:

до 6 г.                - 6 убити,                - 164 ранени, 

от 6 до 9 г.            - 3 убити,                - 246 ранени, 

от 10 до 14 г.        - 9 убити,                - 319 ранени

от 15 до 17 г.        - 20 убити,                - 320 ранени.
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Убити при ПТП, общо и средногодишно, за 10 годишни периоди,

 от 1951 до 2010 година

11365 9616



“Мъдростта е способността да виждаш бъдещите последици 

от решенията, които взимаш днес” – Народна мъдрост

1. Подготовката и обучението за безопасно поведение -

нормативна база

2. Квалификация и професионални компетенции на учителя за 

овладяване на модели на безопасно поведение от децата

3. От теорията към практиката – дидактическо осигуряване 

и иновации

4. Партньорство и взаимодействие с родители, НПО и 

институции – мост към успеха



КОНЦЕПЦИЯ

ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА И БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ - 2003 година

ПРОГРАМА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ 2003 – 2010

ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ

ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г. 

за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния 

и помощен персонал в детските градини 

за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2020
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1. Кога трябва да се постави началото на възпитателно – образователната работа с детето за 

пътната му безопасност и култура?

2. Случвало ли се е да не спазвате правилата на движение, когато сте заедно с Вашето дете?

3. Когато пътувате използвате ли времето, за да разясните пътните знаци, грешки и опасно 

поведение на пътя?

4. Има ли безопасно място за игра на Вашето дете в района, в който живеете?

5. Има ли детето Ви някакви светлоотразители по дрехите и бихте ли купили такива? 

6. Мислите ли, че Ви е нужна повече информация по проблемите за безопасното поведение на 

децата на улицата?

7. Готови ли сте да участвате в различни мероприятия, игри, празници, свързани с безопасността 

на децата в уличното движение, организирани от детската градина?

8. Има ли детето Ви велосипед?

9. За осигуряване на безопасността на детето- велосипедист  е необходимо:

а) да използва каска и протектори 

б) да се движи само по велосипедна алея 

в) да умее добре да управлява велосипеда 

г) друго

10. Каква безопасност осигурявате на детето си в автомобил:

а) детско столче на задната седалка 

б) предпазен колан на предната седалка

в) предпазен колан на задната седалка 

г) друго    

11. Споделя ли Вашето дете какво знае за своята безопасност на улицата?

12. Бихте ли подкрепили проект за повишаване на знанията, изграждане на умения и навици за 

безопасно движение на децата по улиците?
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