
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

И НОРМАТИВНИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Закон за движението по пътищата  

Допълнителни разпоредби - § 4 

Министърът на образованието, младежта и 

науката осигурява чрез съответните учебни 

планове задължителното изучаване от учениците в 

системата на средното образование на правилата за 

движение по пътищата 

  

2. Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението 

по пътищата  в  детската градина  и  българското 

училище,  публикувана  във  в-к   ”Аз Буки”, брой 39 от 2003 г. 

  

3. Програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване 

безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 

2007–2010 г., 2007 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ 

1. Учебни програми по БДП  
1. Учебна програма по БДП за детската градина, в-к ”Аз Буки”, брой 39 от 

2003 г. 

2. Учебна програма по БДП за І–ІV клас, в-к ”Аз Буки”, брой 40 от 2003 г. 

3. Учебна програма по БДП за V–VIII клас, в-к ”Аз Буки”, брой 40 от 2003 г. 

  

2. Заповеди  

1. Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. 

2. Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. 

  

3. Писма до регионалните инспекторати по образованието (РИО)  

1. Писмо с изх. № 9105-235/27.08.2008 г. 

2. Писмо с изх. № 9105-214/06.07.2009 г. 

3. Писмо с изх. № 9105-257/09.09.2009 г. 

4. Писмо с изх. № 9105-175/15.06.2010 г. 

5. Писмо с изх. № 9105-175/15.07.2010 г. 

6. Писмо с изх. № 9105-259/02.11.2010 г. 

7. Писмо с изх. № 9105-119/10.05.2011 г. 

  

4. Контролни карти  

1. Контролна карта за регистриране на извършените дейности по БДП 

2. Информационна карта за отчитане състоянието на възпитанието и 

обучението по БДП на децата в детските градини и на учениците от І до 

VІІІ клас за РИО в началото на учебната година 

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/kontseptsia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/kontseptsia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/kontseptsia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/programa_izpalnenie_stategia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/programa_izpalnenie_stategia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/programa_izpalnenie_stategia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/uchebna_programa_detska_gradina.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/uchebna_programa_1-4kl.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/uchebna_programa_5-8kl.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/zapoved09-619-31-10-2000.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/zapoved09-773-19-09-2003.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-235_27-08-2008.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-214_06-07-2009.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-257_09-09-2009.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-175_15-06-2010.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-175_15-07-2010.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-259_02-11-2010.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/pismo9105-119_10-05-2011.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/BDP_kontrolna_karta.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_nachaloto.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_nachaloto.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_nachaloto.pdf


 

 

3. Информационна карта  за отчитане състоянието на възпитанието и 

обучението по БДП на децата в детските градини и на учениците от І до 

VІІІ клас за РИО  в края на учебната година 

  

5. Комплект документи за обучение на децата и учениците-велосипедисти 
  

6. Удостоверения за професионална квалификация, издавани от висши 

училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци):  

1. СПИСЪК на институциите, определени да провеждат професионална 

квалификация по методика на обучението на децата и учениците по БДП 

2. До юни 2007 г. 

3. След юни 2007 г. 

4. След юни 2011 г. 

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ, свързани с БДП 

 Проект ИКАРУС (Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety): webicarus.eu  

Партньорство с МВР и 16 Европейски страни 

  

 "АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ"  - Българската инициатива за подкрепа на 

Европейската харта за пътна безопасност:    www.bezopasnost.bg  

Сътрудничество с МТИТС 

  

 Проекти и инициативи в сътрудничество със сдружение „Отворена Младеж”: 

o  “300” 

www.300.bg 

http://300.open-youth.org 

  

o „ШОФИРАЙ ОТГОВОРНО” 

http://roadsafety.open-youth.org 

  

o „ДЕСЕТ Д ПРЕЗ НОЩТА” 

(Сайт за всички партньори): www.tendbynight.eu  

(Сайт за проекта в България): http://roadsafety.open-youth.org/ 

  

o „HEROES” 

(Сайт за всички партньори): http://www.ryd.eu/heroes/home.php  

(Сайт за проекта в България): http://roadsafety.open-youth.org/  

  

o „ЕВРОПЕЙСКА НОЩ БЕЗ ИНЦИДЕНТ” 

(Сайт за кампанията в България): http://roadsafety.open-youth.org/ 

  

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_kraia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_kraia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/INFO_karta_RIO_otchet_BDP_kraia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/educational_programs/tipovi/sport_bike_3-7kl.zip
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/spisk_institucii_BDP.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/spisk_institucii_BDP.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/obrazci_do_22.06.2007.zip
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/obrazci_na_DIUU_sled_22.06.2007.zip
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/obrazci_na_DIUU_sled_06.2011.zip
http://webicarus.eu/
http://www.bezopasnost.bg/
http://www.300.bg/
http://300.open-youth.org/
http://roadsafety.open-youth.org/
http://www.tendbynight.eu/
http://roadsafety.open-youth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=28&lang=bg
http://www.ryd.eu/heroes/home.php
http://roadsafety.open-youth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31&lang=bg
http://roadsafety.open-youth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=22&lang=bg

