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УТВЪРЖДАВАМ 
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Директор ДГ”Звънче”         

Заповед № 43/19.10.2021г. 
ПЛАН - ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

В ДЕТСКА ГРАДИНА“ЗВЪНЧЕ“ 

за учебната 2021 / 2022г. 

 

           План –програмата за дейностите по безопасност на движението по пътищата е разработен на основание Закон за движение по пътищата, 

Правилник за прилагане закона за движението по пътищата, НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г., ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.,СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030), Наредба №13 от 21.09.2016г.за гражданското, екологичното и интеркултурното  образование, 

Програма за обучение по БДП за първа, втора, трета и четвърта възрастова група.  

                Възпитанието и обучението по БДП са целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и 

качества на детето и са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е процес на адаптация, 

индивидуализация и усвояване на социокултурните роли, чрез които детето намира мястото си в обществото. Формирането на защитни механизми 

при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, 

образователните институции и семейството. Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на 

обществото в областта на здравеопазването днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето на децата днес и с 

подготвянето на знаещи,отговорни, културни и дисциплинирани участници в движението утре.  

                  Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията в околния свят. 

Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по- възрастните от семейството и 

детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата на правилното оценяване на пътните ситуации. 



Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, са благоприятна основа за поставяне началото на обучението по 

безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови, психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, 

когато са на улицата. Това налага целенасочено, системно обучение и възпитание за формиране на поведенческа култура и качества на 

подрастващите - съобразителност, наблюдателност, отговорност, самостоятелност и др. В предучилищна възраст се поставят основите на 

гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към 

спазването на обществените правила и норми за лична и колективна безопасност.  

                  Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:  

 Гражданско образование, област на компетентност: „Социална политика, справедливост и солидарност“ - обяснява своите постъпки, като ги 

свързва с правила и ценности.  

 Здравно образование, област на компетентност: „Безопасност и първа помощ“ - назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които са опасни 

в обкръжаващата среда.  

 Интеркултурно образование: област на компетенция: “Културна осъзнатост“ - сравнява норми на поведение в културно- различен битов и 

празничен контекст. 

 

I.ОРГАНИЗАЦИЯ  

1. Извършва се от директора на ДГ „Звънче” със съдействието на длъжностни лица от местните подразделения на МВР, Противопожарна охрана, 

Червения кръст и др.  

 2. Подготовката се осъществява от учителите в съответните групи ,определени със заповед от директора.  

3. Педагогическите ситуации и допълнителните форми на обучение с  децата са планирани в годишното тематично  разпределение на групите.Те  се 

провеждат от учителите, преминали курса на обучение по методика на обучението по БДП в детската градина.  

4. Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие.  

5. В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование образователната 

подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст може да се провежда самостоятелно в образователно направление „Околен  свят“ или 

интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти.  

6. Оценяването на компетентностите по БДП  се осъществява чрез наблюдение, тестове и игри.  

7.За реализиране на плана и подготовката на ситуациите по БДП се използва специализирана литература, учебно – методически помагала, макети, 

материали от местния и централен печат, планове и схеми на населеното място, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение идр.   

8.Минималният брой на основните педагогически ситуации за обучението по БДП в детската градинам и тяхното времетраене  е:    

 Първа възръства група  - 5  ПС  10-15мин. 

 Втора възрастова група - 5  ПС     10-15мин. 

 Трета възрастова група - 6  ПС         20-30мин. 

 Четвърта възрастова група - 7  ПС      20-30мин    

І. Анализ и оценка на действителното състояние на работата на детската градина по БДП 

1.Слаби страни:  



      Липса на оборудвана интерактивна стая и площадка на двора на детската градина за обучението по БДП. 

      Основна слабост по подготовката по БДП на децата в тази възраст  е недостатъчното формирано спокойно и реалистично отношение към 

обстановката на улицата. Това може да бъде постигнато, чрез преодоляване на присъщите за възрастта им липса на достатъчен практически и 

социален опит. 

       2.Силни страни:   

Съвместна работа с родителската и друга заинтересована общественост . 

  Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на педагогическото взаимодействие 

по БДП в детската градина. 

   Възможностите за развиване и усъвършенстване на обучението по БДП са чрез участие в НП…(привличане на спонсори)  за  изграждане на 

интерактивна площадка в дворното пространство, закупуване на табла за онагледяване движението по пътищата, светофар и учебни помагала по 

БДП,  оформяне на кът по БДП , фонотека, видеофилми и презентации, свързани с темата. 

 

      II. Цели, основни задачи и приоритети на предучилищното образование в областта на БДП 

1. Цели и задачи: 

 Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да опазят здравето и живота си  на пътя. 

 Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в ДГ. 

1. Формиране на начални представи за пътната среда.  

2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.  

3. Формиране на култура на поведение на пътя. 

              Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, 

участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства. Постигането на компетентностите за 

спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, 

правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за 

игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.   

 

Задачи: 

 Запознаване на децата с основните опасности на пътя. 

 Изграждане на модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения. 

 Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи 

успеха дейности. 

 Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП. 

 Обогатяване на педагогическото взаимодействие с децата чрез включване на подходящи интерактивни  

техники и технологии за обучение по БДП. 



1. Подготовка на децата по БДП от всички възрастови групи, съгласно утвърдените от министъра на образованието и науката програми за 

възрастови групи.  

2. Придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения иотношения, необходими за успешна адаптация към условията и движението 

по пътя;  

3. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение;     

4. Взаимодействие и сътрудничество с родителите за подобряване на транспортната култура на децата и опазване на техния живот.  Повишаване 

на транспортната култура на родителите - пешеходци и водачи на превозни средства и основен модел за подрaжание на децата. Съвместна работа с 

родителите от ЗПО - 6 г. за проиграване с децата им на безопасен маршрут до училище. Съвместна работа с родителите по темата: „Пътят на 

първокласника“.  

5. Трениране на практически умения за безопасно поведение на улицата и в превозно средство.  

6. Изграждане на знания и умения за безопасно управление на велосипед.    

7. Осъзнаване на необходимостта от използването на предпазни средства – обезопасително столче, с предпазни колани, каски, наколенки,  

налакътници и светлоотразителни жилетки и аксесоари.  

8. Оформяне на интерактивна площадки в двора на детската градина.   

9. Обогатяване на педагогическото взаимодействие с децата чрез включване на подходящи интерактивни техники и технологии за обучение по 

БДП.  

10. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП. 

2. Очаквани резултати: 

 Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение – деца и възрастни. 

 Формирана на трайни навици за безопасно движение на пътя.  

 Подобряване на условия за безпроблемно движение/ предотвратяване на инциденти на пътя. 

 

IIІ. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

 

1. Административни дейности: 

 

Срок за реализиране Дейност Отговорник Очаквани резултати 

м. септември 2021г.   

 

Запознаване с новостите, свързани с 

обучението по БДП. Обсъждане 

Председателя на комисията 

по БДП 

Организационно 

структуриране на дейността 



 програмите и възможностите за  

ефективно провеждане на обучението по 

БДП.  

по БДП 

м. септември 2021г. 

 

 

Изготвяне на план за работа на 

комисията за учебната година 

Председателя на комисията 

по БДП 

Организационно 

структуриране на дейността 

по БДП 

периодично 

 

Писмени доклади по БДП по групи 

/резултати от обучението на децата по 

БДП на база индивидуална  

диагностика чрез използване на 

различни тестове/ до директора и 

комисия 

Учители на всички 

възрастови групи 

 

 

Организационно 

структуриране на дейността 

по БДП 

м.май 2022г. 

 

 

 

Отчет пред педагогическия съвет за 

изпълнение на плана на комисията за 

учебната година 

Председателя на комисията 

по БДП 

Организационно 

структуриране на дейността 

по БДП 

 

2. Обогатяване на образователната среда по БДП: 

  

Срок за реализиране Дейност Отговорник Очаквани резултати 

м ноември 2021г. „Запомни кои са безопасните и опасни 

места за игра” – 

Оборудване на методичен кабинет за 

обучението на децата по БДП, с учебни 

помагала, дид. игри, пътни знаци 

светофари. 

Учители на всички 

възрастови групи 

 

 

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата. 

м .април 2022г. Поставяне на маркировка и пътни знаци 

в двора на детската градина, с цел 

практическо затвърдяване  знанията на 

децата, като участници в пътното 

движение. 

Съвместен проект с 

родителите 

Учители на всички 

възрастови групи  

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата. 



 

3. Координационно и консултативни дейности с учителите: 

 

Срок за реализиране Дейност Отговорник Очаквани резултати 

м .септември 2021г. Планиране на образователното 

съдържание. Интегриране на 

обучението по БДП с другите 

образователни направления.. 

Учителите на възрастовите 

групи  

Възпитание на транспортна 

култура и формиране на 

умения у децата да опазят 

здравето и живота си  на 

пътя. 

м .ноември 2021г. „Безопасността на детето”. 
 Презентация „Аз се движа безопасно”  

П.Станева- 

              учител 

Формиране на система 

от специални знания, 

умения и навици, 

необходими за успешна 

адаптация към 

условията и движението 

по пътя. 

м.март 2021г. Провеждане на практически тренинг   

от представители на пътна полиция гр. 

Троян. 

Учители по групи 

 

Запознаване на децата с 

опасностите по пътя, 

начините за тяхното 

предотвратяване и 

защита на човека от 

въздействия с опасен 

характер предизвикани 

от уличното движение. 

 

 

 4. Участие на учителите в квалификационни дейности: 

 

Срок за реализиране Участници Форма/ тематичен обхват Очаквани резултати 



По преценка    

 

5. Празници, състезания ,конкурси за детски рисунки и т.н.: 

 

Организира се от Срок за реализиране/ дейности Участници Отговорник 

 

ДГ 

 

 

 

„Пешеходци и автомобили” – 

изработване на колективни изделия – 

рисунки, макети по БДП и изложба. 

Срок : м. април 2022г. 

 

Децата от всички възрастови 

групи 

 

 

Учители на всички 

възрастови групи 

 

 

Ниво община 

Ниво област 

Национално ниво 

Конкурс за детски рисунки  

„Аз се движа безопасно“ – във връзка с 

деня на БДП 

 

Децата от трета и четвърта   

възрастови групи 

   Учители на          

възрастови  групи 

 

 

 

 Планът може да бъде актуализиран при необходимост. 

 Контрол по изпълнението на плана осъществява директора на детската градина и  РУО – Ловеч 

 

 

 

Изготвили : Екип по БДП 

                     

Председател : 

Кр.Тодорова – ст. учител  …………………. 

Членове:  

П.Станева- учител РГ“А“ -               

Н.Кръстева  – учител РГ“В“…………………… 

М.Мирчева – учител РГ“Г“…………………….. 

 


