
Отбелязване на 29 юни 2022 година – Ден на БДП 

в област Монтана 

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

(ДАБДП) 29 юни е обявен с решение на Министерския съвет за Ден на безопасността 

на движение по пътищата с идеята да се насочат усилията към инициативи, които 

повишават информираността и чувствителността на обществото по темата, както и да 

се провокира промяна в рисковото поведение на пътя.  

От изключително значение е да се работи интензивно за възпитаване на 

положителни нагласи, формиране на правилно отношение към рисковите фактори и 

проява на кореспондиращо с обстановката поведение по отношение на водачите, 

пътниците и пешеходците. И особено важна целева група са децата и 

подрастващите.  

По повод отбелязване на 29 юни 2022 г. - Ден на безопасността на движение по 

пътищата, по инициатива на РУО – Монтана и по решение на ОК БДП Монтана, за 

учениците от училищата на територията на област Монтана са организирани два 

конкурса, както следва: 

 Конкурс за рисунка на тема „Безопасно лято“ – участват 48 ученици от 4 до 

11 клас. Разделени са в две състезателни групи 4-7 клас, 8-11 клас 

 Конкурс за есе „Да се движим по правилата“ – участват 9 ученици. Разделени 

са в две състезателни групи 5-8 клас, 9-11 клас. 

На победителите са връчени награди, а на всички участници - грамоти.  

Училищните комисии по БДП през месец юни 2022 година са планирали, 

организирали и изпълнили различни инициативи, насочени към възможно най-голям 

брой хора – деца и ученици, учители, родители, посветени на безопасността на пътя. 

Мероприятията имат образователен, информационен и популяризиращ характер. 

Дейностите в образователните институции са съобразени с възрастта и възможностите 

на децата и учениците, организирани и поднесени по подходящ начин. В Мисия 

„Образование“ и на електронните страници на образователните институции са 

публикувани много снимки, видео, презентации отразяващи реализирането на 

инициативата, част от които са:  



Във Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Монтана е организирана 

демонстрация за спазване на правилата за движение по пътищата с велосипеди на 

откритата площадка по БДП в училищния двор. Разиграни са различни пътни ситуации. 

Изнесени са беседи на учениците от VII до XI клас под мотото „На пътя животът е с 

предимство“. Акцентирано е върху поведението на всички участници в движението и 

са припомнени основните правила, които пешеходците трябва да спазват. 

 

 

Учениците от Второ ОУ „Константин Фотинов“, град Лом, съвместно със 

служители на Пътна полиция при РУ на МВР град Лом, са провели съвместна акция. 

Учениците, с помощта на полицейските служители, са проверявали за спазване на 

правилника за движение по пътищата, както и за изрядността на документите на 

водачите на моторни превозни средства. 

С учениците от ОУ ,,Климент Охридски“, село Сталийска махала, община 

Лом е проведена беседа за безопасно поведение на пътя през лятната ваканция, 

припомнени са местата с  пътни инциденти в  селото; рисуване на тема  „Безопасно 

лято“; проведена е викторина ,,Зная правилата и ги спазвам“; от учениците е изработена 

брошура ,,Децата са ваканция - пазете ги!“; представена е демонстрация за оказване на 

първа помощ при нараняване. 

В ПГТЕ „Христо Ботев“, град Монтана с учениците са дискутирани ключови 

теми свързани с безопасността на движението по пътищата: „Опасностите от 

използване на мобилни телефони при шофиране“, „Скоростта“, „Важността от 

поставяне на обезопасителен колан“, „ Безопасността в градски условия и в частност – 

тази на пешеходците“ 



В Четвърто ОУ „Христо Ботев“, град Лом учениците са се обучавали в 

майсторко управление на велосипед. Акцентирано е върху личните средства за 

безопасност. 

  

 

 

 

 

 

В ОУ „Кирил и Методий“, село Замфир, община Лом е организирано 

състезание с велосипеди чрез преминаване през препятствия и демонстрация за 

оказване на първа помощ при пътно-транспортно произшествие - превръзка на ръка  и 

крак. 

В ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, село Крива бара с учениците от 4.-7. клас са 

проведени беседи в часовете на класа като са разгледани следните теми: „Разсеяно 

шофиране: Пиши, когато стигнеш!“, „Електрически тротинетки: правила и съвети за 

безопасна мобилност“, „Алкохол – няма безопасно количество, когато сме зад волана“; 

изгледани са интерактивните уроци от страницата на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“. 

В ПГПТ, град Лом е организиран тематичен час на класа посветен на БДП. 

Учениците от 8., 9., 10. и 11. клас са запознати  с видеоматериали на Държавната 

агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Проведена е дискусия за 

правилното поведение на пътя от всички участници. 

В Седмо СУ „Йордан Радичков“, град Монтана е проведено практическо 

занятие  с велосипеди и тротинетки в двора на училището, както и практическо занятие 

със симулационни очила за алкохол и наркотици. Учениците са беседвали и рисували 

по темата. 

В СУ „СВ. СВ. Кирил и Методий”, село Лехчево, община Бойчиновци е 

организирана дискусия с учениците  по теми от информационните бюлетини на 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Основната цел на 



дискусията е запознаване на учениците с безопасността на движението в България, в 

Европа и в света, както и представяне на добрите примери и достиженията на 

технологичното развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискутирани са маневри и сигнали на велосипеда. Разпознавани и очертавани са 

възможностите за движение на велосипедиста на кръстовище. Учениците са 

анализирали различни ситуации при движение с велосипед. Припомнени са най-

важните и задължителни пътни знаци, които всеки пешеходец трябва да познава, с цел 

безопасно движение по пътищата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В училищно състезание ученици от V, VI, VII клас демонстрират придобитите 

знания и умения за анализ на ситуации, разпознаване на сигналите и маневрите на 

велосипеда.  



 

 

Учениците от СУ „Отец Паисий“, град Лом са участвали в организираните: 

конкурс за рисунка на тема „Безопасно лято“, конкурс за есе на тема „Да се движим по 

правилата“ с ученици от 8.-11. клас; състезание „Познавам знаците за движение по 

пътищата“ с отбори от 7. и 8. клас; беседи в ЧК по темата и във връзка с лятната 

ваканция; театрална сценка за напомняне на правилата и отговорностите на учениците 

като участници в движението по пътищата в  4. клас с участието на родителите и 

специалното участие на полицейски инспектор Славян Методиев, изработване и 

раздаване на флаери на пешеходци и водачи на МПС; изготвяне на информационно 

табло; радиопредаване с основни напътствия /препоръки за движение по пътищата през 

лятната ваканция. 

В Трето ОУ „Иван Вазов“, град Берковица са реализирани следните дейности: 

учениците от VII клас са запознати с някои специални правила и задължения на 

водачите на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, техническа 

изправност на велосипеда, оказване на първа помощ на пострадал при ПТП, 

наблюдавали са обучителни филмчета за безопасно колоездене в градска среда; с 

учениците от IV клас е проведено състезание по БДП - майсторско управление на 

велосипед и познания за устройството на велосипеда; организирано състезание с 

велосипеди за учениците от 5., 6. и 7. клас. 

 

29 юни е обявен не само за Ден на БДП, но и Ден на река Дунав. По инициатива 

на ЦПЛР-ОДК, град Вълчедръм и учениците от СУ „Христо Ботев“, село Долни 

Цибър, община Вълчедръм са отбелязани съвместно двете инициативи: проведено е 

състезание по колоездене. Децата са почистили пясъчната ивица и брега на реката. 

Рибар е разказал за риболова, видовете риби и защитени видове птици, за 



пристанището. Всяко дете е участвало в оцветяване на защитени птици, влечуги и 

животни в резерват „Персина“, град Белене. На всички са раздадени награди и грамоти, 

осигурени от Басейнова Дирекция - град Плевен, Община Вълчедръм, резерват 

„Персина“, град Белене. 

Посланието на съвместната инициатива е: 29 юни е ежедневна защита на 

всеки живот - на пешеходеца, на човека в превозното средство, на реката и живота 

в нея и извън нея и всеки е отговорен за света около него сега, за да има бъдеще 

утре. 

Ученици от ЛПГ, град Берковица съвместно със служители на РУ – Берковица, 

отдел „Пътна полиция“, са провели разяснителна кампания, насочена към водачите на 

МПС, като са апелирали към водачите за отдаване предимство на пешеходци, 

толерантност към останалите участници в движението, повишено внимание към 

велосипедистите и към детските площадки в близост до пътното платно, използване на 

обезопасителни колани и системи за сигурност на децата в автомобилите. На водачите 

са раздадени брошури, изработени със съдействието на Община Берковица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности за отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по 

пътищата в детските градини от област Монтана са реализирани през целия месец 



юни, съвместно с родители, представители на полицията, партньори и др. Някои от 

тях са представени по-долу. 

В ДГ № 10 „Детелина“, град Монтана са представени театрални постановки от 

актьорите на Куклен театър Монтана и София. В детските градини са проведени игри 

на двора по безопасно движение с участие на всички деца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативите, свързани с деня на БДП в ДГ №6 „Слънце“ гр. Монтана, са: 

театър; наблюдения на улицата по време на честите разходки до парк Огоста; беседа; 



дидактична игра с карти „Правилно или неправилно“ и подвижни, ролеви игри на 

площадката. 

В ДГ №12 „Звънче“, град Лом деца и учители са провели активна предварителна 

подготовка за празник, посветен на деня на БДП (заучаване на стихчета и песни, 

разгъване на подвижна площадка по БДП с пътни знаци, светофар, сигнални жилетки и 

др.) На 29.06.2022г. е проведен празник с участие на деца от всички групи - децата са 

демонстрирали преминаване по пешеходна пътека на фона на музика при спазване на 

правилата за безопасност; управление на автомобил при спазване на сигналите на 

светофара; подреждали са пъзели на знака „Стоп“ и  „Сфетофар“; демонстрирали са 

управление на велосипед и сюжетно-ролеви игри при безопасно преминаване по 

пъшеходните пътеки.  

В ДГ № 4 „Калинка“, град Монтана е организирана тематична разходка „Къде 

играят децата“ и са разиграни дидактически игри за практическо приложение на 

знанията на децата за безопасно движение по улицата в игрова среда; затвърдени са 

знанията за елементите на улицата и правилно пресичане на уличното платно по 

пешеходна пътека тип „Зебра“, както и правилно реагиране на сигналните цветове на 

светофара. 

Инициативите и дейности с деца и родители, по повод отбелязване Деня на 

безопасността на движение по пътищата в ДГ № 3 „Буратино“, град Монтана са 

орагнизирани под мотото „Аз се движа безопасно!“. Реализирано е упражнение на тема 

„Пътят от вкъщи до ДГ“ - повторения на определени действия с предварително 

зададено съдържание (затвърждаване на знанията и уменията за пресичане на 

кръстовище по пешеходна пътека и в зависимост от сигнала на светофара). С децата са 

дискутирани въпроси за правилата за безопасно движение по тротоара и улицата, и 

спазването на пътните знаци, маркировка, и сигналите на светофара; в своите рисунки 

на асфалта в двора на ДГ децата са изобразявали - светофар, улично платно, пешеходна 

пътека, деца и др. Реализирана е практическа задача „Пресичане на кръстовище“ със 

съобразяване на пътни знаци, пешеходни пътеки, светофари и пътната обстановка. 

В ДГ № 8 „Пролет“, град Монтана и филиалът „Слънце“ в с. Габровница  са 

организирани игри на площадката по БДП на тема „Пешеходци и автомобили на 

улицата“ и състезателни игри „Уча се да се движа сам безопасно“. 



В ДГ № 9 „Зора“, град Монтана пред децата и родителите е разяснена ролята на 

семейството за усвояване на знания и умения за безопасно движение по пътищата чрез 

публикуване на кратко образователно видео във фейсбук групите на родиителите; 

проведена е викторина ,,Познавам пътните знаци,“; разиграни са ролеви игри и 

упражнения на площадката по БДП в ДГ; осъществено е наблюдение на улицата и 

практически упражнения за безопасно пресичане на улица и кръстовище. 

В ДГ № 11 „Изгрев“, град Монтана са реализирани следните мероприятия: 

„Движа се безопсно“ – преминаване през кръгово кръстовище – наблюдение и беседа; 

„Спазвам правилата“ - подвижни игри по БДП с коли, тротинетки, камиончета, детски 

колички; „Светофар – другар“ – апликация; „Да се движим по правилата“ – 

презентация. 

В ДГ № 14 „Пчелица“, град Лом са разиграни ситуации и обсъдени темите 

„Какво знае и може малкият пешеходец“, „Ще бъдем ученици - безопасен път до моето 

училище“. 

Педагогическият екип на ДГ ,,Здравец“, село Ковачица, общи Лом са провели 

различни дейности, насочени към безопасността на пътя: представено образователно 

филмче на тема ,,Как да се движим безопасно“; апликиране на светофар; изработване 

на макет на пътно платно с коли и знаци; придвижване на двора с тротинетки  върху 

нарисувано пътно платно и преминаване по пешеходна пътека, спазване сигналите на 

светофар. 

В ДГ ,,Звездица”, село Лехчево, община Бойчиновци е проведена викторина на 

тема „Безопасност на движението по пътищата”. Децата са участвали в състезателни 

игри на открито, свързани с правилата за движение по пътя и действия на пътното 

платно. Демонстрирали са своите умения за разпознаване на пътните знаци, пътна 

маркировка и поведение при пресичане на уличното платно. 

По инициатива на Община Вълчедръм, в сградата на общината е проведена беседа 

по пътна безопасност, изнесена от служител от „Пътна полиция“, град Лом пред децата 

от ДГ „Слънчице“, град Вълчедръм. Децата са обогатили своите знания, умения и 

компетенции за основните правила за безопасно движение; обобщили са представите 

си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека, пътните знаци, за сигурността и 

безопасността на пътя.  



В ДГ № 12 „Здравец“, град Монтана е провеждана ситуация по БДП с 

демонстрационен характер от децата в четвърта възрастова група с включени елементи 

на правилно придвижване и пресичане в градска среда, правилна реакция при 

светлинна сигнализация на светофарни уредби, пресичане на пешеходна пътека тип 

„Зебра“, като са използвани светофарна уредба и подвижна площадка, пътни знаци, 

тротинетки, акумулаторни автомобилчета; провеждена е викторина с награди; децата са 

рисували на тема: „Пази ме, а аз обещавам да внимавам!“. 

В ДГ № 5 „Дъга“, град Монтана денят на БДП е отбелязан чрез дидактични 

игри, разговор и беседа, практическо затвърждаване на знанията и уменията с децата в 

реална среда - преминаване през две кръстовища със съобразяване на пътни знаци, 

пешеходни пътеки, светофари и пътната обстановка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дейностите, посветени на 29 юни – Денят на безопасността на движението, са 

отразени подробно на сайтовете на училищата и ДГ, публикуван е богат снимков 

материал във фейсбук страниците им, снимки и информация са качени и в ФБ „Мисия 

образование – Монтана“. 

 

 


