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Във връзка с изпълнение на Плана за действие 2021 година за 

Безопастност на движението по пътищата на Министерството на 

образованието и науката, в Детска градина “Радост„ с филиал в кв. 

Крайморие бе разработена: 

 Годишна план-програма за обучение на децата  от предучилищна 

възраст по БДП - във връзка с изпълнение на  Плана за действие 2021 - 

2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на 

пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.  

 
 

 

 ПЛАН - П Р О Г Р А М А    
 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА  

 

ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ПЪТНОТО 

  

ДВИЖЕНИЕ 

 

УЧЕБНА 2020 г. - 2021 г. 

http://www.odzradost.com/


             

        Настоящата План-програма е разработена на основание Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 

2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната 

стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на 

образованието и науката.  

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид 

мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични 

направления. 

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от 

националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, 

индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на 

мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата.  

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.  

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за 

действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата 

 

             Подготовката по БДП в ДГ „Радост“ се провежда съгласно утвърдените от министъра на 

образованието и науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и учебната 

документация, за различните възрастови групи.  
 

А.  Цел на програмата: ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА. ОСЪЗНАВАНЕ НА 

ЗДРАВЕТО КАТО ЦЕННОСТ. 

Б.  Приоритети : 

 1.  Приоритетно възпитание и обучение на децата по безопасност на движението по пътищата за 

формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за самосъхранение, отговорност и 

дисциплина, за изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, които способстват 

развитието на нова обществена култура по отношение безопасността на движението. 

 2.  Първоначално и продължаващо обучение на учителите преподаващи безопасност на 

движението. 

 3. Подобряване на учебната материално-техническа база и нейното обзавеждане с необходимите 

съвременни технически средства за ефективно обучение. 

 4.  Дидактично осигуряване на възпитанието и обучението по безопасност на движението по 

пътищата. 

 5. Обобщаване на наличната информация за причините, обстоятелствата  и последиците от 

пътнотранспортните произшествия с деца с цел предотвратяване тяхната повторяемост и опазване 



живота и здравето на подрастващите в тази връзка: 

        5.1. осигуряване на по-добри условия за превантивна медицинска, 

психологическа и законодателна информация, свързана с последиците 

от възникнали ПТП и масовост на формите за училищни извънкласни дейности; 

         5.2. осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването нивото на 

безопасността в района на ДГ, чрез подходящи регулиращи и ефективни организационно-

технически защитни мерки; 

        5.3. иницииране активно съпричастие на родителите и семейството  в процеса за намаляване 

вероятността от ПТП с участието на деца. 

 6. Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с публичната администрация и 

другите държавни, общински и районни структури, със социалните представители и граждански 

обединения, с бизнес компании и др. за решаване на конкретни проблеми по безопасност на 

движението, като се инициират съвместни действия и привличане на общественото внимание и 

осигуряване спонсориране на инициативите. 

7. Привличане на средствата за масова информация при провеждане на мероприятия, свързани с 

опазване на децата в пътното движение, популяризирането на добрия педагогически опит и др. 
 

В. Реализиране на целите и задачите. 

      За повишаване ефективността на възпитанието и обучението в ДГ ще бъдат реализирани дейностите. 

І. Възпитание и обучение на децата по правилата и особеностите на пътното движение: 

       1. План - програма за обучение на децата по безопасност на движението.    

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:  ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКРЕТНИ УМЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕДВИЖВАНЕ КАТО 

ПЕШЕХОДЦИ ПО УЛИЦИТЕ НА ГРАДА  

 

ГРУПА ГЛОБАЛНА ТЕМА ПОДТЕМИ СРОК 

І. група “Нашата улица” 

 

1. Моят дом      

2. Пътувам с мама и татко 

3. Моите играчки  

4. Разпознавам звук и цвят  

5. С мама и татко на разходка 

м.октомври 

м. ноември 

м.януари 

м.февруари 

м.март 

ІІ. група „Улично движение“ 

 

1. Нашата улица 

2. Къде играят децата? 

3. Пресичам безопасно 

4. Светофар-другар 

5. Моят велосипед 

м. октомври 

м. ноември 

м.януари 

м. февруари 

 

м. март 

ПГ-5-6г. „Улично движение“ 

 

1. Кварталъ,т в който живея                      

2. Познавам ли пътните знаци 

3. Могат ли хората  без превозни 

средства                                                           

4. Какво трябва да знае малкият 

пешеходец 

5. Какво трябва да знае малкият 

велосипедист 

6.На площадата по БДП 

м.октомври 

м.ноември  

м.януари 

 

м.февруари 

 

м.март 

 

м.април 

ПГ-6-7г. „Мога сам да се движа 

безопасно” 

1. Градът в който живея 

2. На улицата 

3. Пътувам с автобус 

4. Моят път до детската градина 

5. Изправност на велосипеда 

6.Кои знаци познава велосипедиста 

м.октомври 

м.ноември 

м.януари 

м. февруари 

м. март 

м.април 



7.На площадката за велосипедисти м.май 

 

І - ІІ група 

Филиал 

Крайморие 

„Нашата улица” 1. Моят дом     

2.  Пътувам с мама и татко 

3. Моите играчки   

4. Разпознавам звук и цвят 

5. С мама и татко на разходка 

 

м.октомври 

м. ноември 

м. януари 

м. февруари 

м. март 

ПГ-5г-6 г 

Филиал 

Крайморие 

“Мога сам да се движа 

безопасно” 

 

1. Кварталът, в който живея                       

2. Познавам ли пътните знаци 

3. Могат ли хората безпревозни 

средства                                                           

4. Какво трябва да знае малкият 

пешеходец  

5.Какво трябва да знае малкият 

велосипедист 

6.На площадката по БДП  

м.октомври 

м.ноември 

м.януари 

 

м.февруари 

 

м.март 

 

м.април 

 

Разясняване ползата от: 

 Носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по- добра видимост на детето като 

участник в движението; 

 Употребата на предпазни колани от децата – пътници; 

 Предпазни каски и други защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти, 

ролеристи. 

                                                                                             Изпълнители: Ръководство ДГ, учители 

ІІ.  Първоначално и продължаващо обучение на учителите: 

1.Първоначално и продължаващо обучение за професионална квалификация на учителите по методика на 

преподаване на правилата за БДП в ДГ.                 

                                                                                                                         Изпълнители: Ръководство ДГ 

2.Участие в квалификационни форми за популяризиране на добрите педагогически практики за обучение по 

БДП. 

                                                                                                         Изпълнители: Ръководство ДГ, учители на ПГ. 

3.“Полицаят наш приятел”- среща на децата с районния инспектор    

                                                                                                                                              Срок: м.април 2021г. 

                                                                                                                            Изпълнители: Екипи  ПГ -5 и 6г.                                                     

ІІІ. Подобряване на МТБ и нейното обзавеждане с необходимите съвременни средства за ефективно и 

качествено обучение по безопасност на движението по пътищата. 

1.Оформяне на кътове по безопасност на движението;                                                                    Срок: текущ 

                                                                                                                                Изпълнители: Екипи ПГ -5 и 6 г. 

2.Изграждане на площадката по безопасност на движението; 

                                                                                                                               Срок: за периода 2021-2030 г. 

                                                         Изпълнители: П-л на комисията по БДП,Ръководство ДГ,Обществен съвет 

 

3.Организационно и методическо съдействие за създаване желаната учебна среда, съобразена с 

изискванията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в ДГ. 

 

                                                                                                                              Изпълнители: Ръководство ДГ. 

 

4.Усъвършенстване на организацията на долекарската помощ: 

     4.1. обучение на персонала по оказване на първа долекарска помощ. 

      - лекция - “Първа помощ”                                                                                Изпълнител: м.с. Елка Василева  

                                                                                                                                              Срок: м. Ноември -2021г. 



      - практика – “Първа помощ”                                                                              Изпълнител: м.с. В.Славова 

                                                                                                                                                         Срок: март- 2021г. 

5.Подобряване безопасността на движението чрез провеждане на целенасочена застрахователна политика: 

     5.1. Застраховка на децата и персонала “Застраховка на учащи”    

                                                                                                                 Изпълнители: Ръководство ДГ   

                                                                                                                                               Срок: Октомври- 2020г.                

IV. Открити практики 

1.Открити моменти с децата от раличните възрастови групи проведени на двора на ДГ.  

                                                                                                                                                                                                                                            

2.Участие в националната кампания по проблемите на безопасността на движението. 

 

V. Финансово осигуряване. 

 Финансовите средства за реализирането на програмата се осигуряват чрез: 

    1. Бюджета на МОН. 

    2. Привличане на спонсори. 

    3. Проекти. 

    При реализирането на съвместни дейности и програми с участието на други институции всяка от 

страните, в зависимост от задълженията си, поема съответен размер от разходите. 

 

 

 

 

 

Изготвил:  Зелиха Р. Ахмед – старши учител /член на комисия по БДП/ 

                   Златина Г.Иванова- старши учител /член на комисия по БДП/ 

 

 

 

 

 

Директор:  ........................ 

                  / Светла  Гугучкова / 

 



 

 


