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ПЛАН – ПРОГРАМА 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 
 
 
План - Програмата  е в съответствие с: 

- Националната стратегия за Безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.; 

- Плана за действие 2021 – 2030 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата; 

- Секторната стратегия за Безопасност на движението по пътищата 2021 – 2030 г.; 

- Закона за движението по пътищата; 

- Учебната Програма по БДП за детската градина; 

- Стратегията на МОН за изпълнение на националната стратегия на Р „България за подобряване на БДП за периода 2011-2020 г.; 

- Националната стратегия за опазване живота на децата на пътя; 

- Програмната система на ДГ „Червената шапчица“ 

 

№ Наименование на мярката Ефект на мярката Отговорник по 
мярката 

Срок / 
Индикатор 

Източник на информация 
за изпълнение на мярката 

1. Управление, основано на интегритет 
1.1 Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна 
стратегическа рамка 

mailto:redhat20@abv.bg
http://dg-redhat.net/


1.1.1 Разработване на годишен план-
програма за БДП на ДГ 
 
Изготвяне на план за работа на 
комисията по БДП за учебната година  

Включване на теми по БДП в 
учебното съдържание.  
Включване на квалификация по БДП в 
плана за квалификация.  
Планиране на мониторинг  на 
изпълнението на дейностите в  
плана за контролна дейност на 
директора. 

Годишна плановост на 
мерки по БДП на ниво ДГ 
 
 

Директор 
Зам. директор 
Председател на 
Комисията по БДП 

15.09.2020 Годишна План-програма за 
БДП, представена от 
Директора на ДГ 
 
 
 
 
 
Информация за изпълнение 
мерките на ниво ДГ 

1.1.2 Разпределение на учебното 
съдържание по „Безопасност на 
движението по пътищата”  за  

учебната 2020/2021 година по  
възрастови групи, съгласно Заповед 
№РД09-2684 от 20.09.2018 г. на МОН. 
Включване на същото в годишното  

тематично разпределение, което е 
част от програмната система на ДГ 
„Червената шапчица“. 

Организационно 
структуриране на 
дейността по БДП 

Учителите на 
възрастовите групи  
Зам. директор 

11.09.2020г. Документи свързани с 
дейността на екипите 

1.1.3 Наблюдение и оценка изпълнението 
на  мерките по БДП 

Анализ, управленски 
контрол и вземане 
решения по време на 
изпълнение на мерките 

Директор , зам 
директор, 
председател 
комисия БДП 

постоянен Преценка на мерките от 
гледна точка на  техните 
резултати, както и 
потребностите от тях 

1.1.4 Докладване  годишното изпълнение 
на държавната политика по БДП – 
състояние и изпълнение на мерките 
от план-програмата. 

Годишна отчетност – 
изпълнение на 
поставените 
стратегически цели и 
приоритети 

Директор 15.02.2021г. 
31.03.2021г. 
Доклад към 
ДАБДП за 
изпълнение 

Доклад за годишното 
изпълнение на държавната 
политика по БДП, представен 
от ДГ към ДАБДП 



на годишните 
мерки и цели 

1.2.  Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната 
политика в област Ямбол 

1.2.1 Изпълнение на методически указания 
на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 
произтичащите от нея документи: 
Разпределение на учебното 

съдържание по „Безопасност на 

движението по пътищата”  за  

учебната 2020/2021 година по  

възрастови групи и включване на 

същото в годишното тематично 

разпределение, което е част от 

програмната система на ДГ 

„Червената шапчица“. 

Стандартизиране на 
планирането, 
изпълнението, оценката и 
отчитането на 
държавната политика по 
БДП: 
Планиране на ниво ДГ 
Изпълнение на ниво ДГ 
Контрол и оценка на ниво 
ДГ 
 

Учители на групи 
Зам. директор 
Директор 

Срок: 
постоянен 

Информация за изпълнени 
мерки по БДП 

        1.3  Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП – само на ниво МОН 

        1.4  Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и       
академичните среди – на ниво ДАБДП, Научни институти, МОН 

        1.5 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 
аспекти на БДП  

1.5.1 Прилагане на единна 
комуникационна стратегия по БДП – 
популяризиране на дейностите по 
БДП в ДГ чрез медиите и социалните 
мрежи 

Провеждане на 
целенасочена 
комуникационна и 
медийна политика и 
излъчване на ясни и 
единни послания по 
темата за БДП и 
дейностите, проведени в 
ДГ 

ДГ 
РУО 
МОН 

Срок: 
постоянен 

Официалната страница  на ДГ 
в интернет 

1.5.2 Поддържане на детско портфолио по 
БДП 

Осигуряване информация 
за дейностите по 

Учителите на 
групите 

постоянен Ефективност на обучението 

по БДП, проследяване на  



възпитание и обучение на 
децата по БДП  

индивидуалните резултати, 
коригиращи действия от 
родители и учители. 

2. Социално отговорно поведение: учене през целия живот 
2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната среда като участници в движението 

по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на децата по 
БДП : 
- осъвременяване на учебната 
документация по БДП въз основа на 
опита на Р България; 
- обсъждане на правилата за 
безопасност при пътуване с 
училищния автобус; 
Обособяване на кътове по БДП в 
занималните, съобразени с 
възрастовите изисквания; 
- заделяне на финансови, технически 
и човешки ресурси за обезпечаване 
на обучението по БДП; 
- изпълняване  на конкретни 
образователни цели като минимални 
изисквания за обучението по БДП в 
ДГ; 
- насоченост на БДП не само към 
придобиване на знания и разбиране 
на правилата за движение, но и към 
промяна на нагласите и мотивацията; 
- провеждане ежедневно на 
краткотрайни занимания, напомнящи 
на децата изискванията за 
безопасност на движението по пътя – 

Подобрено управление 
на дейностите за 
възпитание на децата по 
БДП 

Директор на ДГ 
Зам. директор 
Учители по групи 

Срок: 
постоянен 

Докладване от отговорните 
институции регулярно 



четене на подходяща литература, 
песни, игри, презентации, беседи; 
- повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти във 
връзка с обучението по БДП. 

2.1.2 - Организиране, провеждане и 
участие в общински извънкласни 
инициативи за деца, свързани с 
културата на движение по пътищата; 
- Провеждане на състезания  и 
викторини между групите в ДГ, 
свързани с БДП; 
- „По улицата безопасно се движа“ – 
наблюдение на кръстовище и 
откриване на познати пътни знаци; 
- „На улицата всеки знае – не бива да 
се тича и играе“ – организиране и 
провеждане на ден по БДП с 
участието на служител на Пътна 
полиция за децата от ПГ 

Подкрепа за творческите 
изяви на децата по БДП 

Директор ДГ 
Зам. директор 
Учители по групи  

Срок: 
постоянен 

Докладване от отговорните 
институции регулярно 

2.1.3 Ограничаване на рисковете от ПТП 
при осъществяване на организиран 
превоз на децата, свързан с учебната 
или извънучебната дейност: 
- Провеждане на разговори в групите 
за поведението на децата при 
организирано пътуване с автобус при 
посещение на природни, исторически 
и културни забележителности; 
- разясняване ползата от носене на 
светлоотразителни елементи за по-
добра видимост на децата като 
участници в движението, употребата 

Осигуряване на 
безопасен транспорт. 
Усъвършенстване на 
контрола за безопасен 
превоз на децата. 

Директор на ДГ 
Учители на групи 

Срок: 
постоянен 

Докладване на отговорните 
институции регулярно 



на предпазни колани и други 
защитни средства за децата- 
велосипедисти; 
- преди всяко организирано 
напускане на сградата, да се 
провеждат беседи с децата за 
припомняне правилата по БДП 

2.1.4 Участие в провежданите кампании на 
институциите, насочени към децата 

Подготвени деца в 
областта на БДП 

Учители на групи 
Председател на 
Комисия по БДП 

Срок: 
постоянен 

Докладване за изпълнени 
кампанийни инициативи в 
областта на БДП 

          2.2 Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно 
управление на пътни превозни средства – само на ниво ДАБДП, МОН, МТИТС и др. 

           2.3 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП – на ниво ДАБДП, МВР, МОН, общини 

           2.4 Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП – само на ниво ДССД 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  по изпълнение на ПОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

за учебната 2020/2021 г. 

 

I. Основна цел: 

 Подобряване качеството на знанията, компетенциите и културата на поведение на децата от ДГ „Червената шапчица“, свързани с 

изграждане на уменията им за безопасно поведение на пътя и качествено обучение по БДП. 

 

II. Задачи: 

1. Подготовка и обучение на децата по БДП, съгласно утвърдените от МОН учебни програми за всяка възрастова група. 



2. Взаимодействие и сътрудничество с родителите за подобряване на транспортната култура на децата и опазване на техния 

живот – проиграване с децата им на безопасен маршрут от дома до детската градина. Съвместна работа с родителите на децата 

от ЗПО – 6 годишни по темата: „Пътят на първокласника“. 

3. Изграждане на компетентности за поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения. 

4. Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи дейности по БДП – състезания, 

конкурси, викторини и популяризирането им сред техните семейства и местната общественост. 

5. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП и насърчаване на квалификационната им дейност. 

 

III. Очаквани резултати: 

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

- Формиране на трайни навици за безопасно движение на пътя; 

- Подобряване на условията за безпроблемно движение/предотвратяване на инциденти на пътя; 

- Подготвени деца от ЗПО – 6г. съвместно с родителите за безопасен маршрут „Пътят на първокласника“. 

 

IV. Дейности и мерки за изпълнение на основните цели и задачи 

 Административни дейности:  

 

Срок за 
реализиране 

Дейност Отговорник Очаквани резултати 

07.09.2020 г. Изготвяне на план за работа на ДГ по БДП  

Включване на теми по БДП в учебното 
съдържание.  
Включване на квалификация по БДП в плана за 
квалификация.  
Планиране на мониторинг  на изпълнението на 
дейностите в плана за контролна дейност на 
директора. 

Председателя на комисията по 
БДП Планиране на равнище ДГ 
от Система за организация и 
управление на дейностите, 
свързани с възпитанието и 
обучението по БДП в системата 
на ПУО, Заповед № РД 
091289/31.08.2016 г. 

Организационно структуриране 

на дейността по БДП 



11.09.2020 г 
 
 
 
 
 
 

Разпределение на учебното съдържание по 

„Безопасност на движението по пътищата”  за  

учебната 2020/2021 година по  възрастови 

групи, съгласно Заповед №РД09-2684 от 

20.09.2018 г. на МОН. Включване на същото в 

годишното  

тематично разпределение, което е част от 
програмната система на ДГ „Червената 
шапчица“. 

Учителите на възрастовите 

групи  

Зам. директор 

Организационно 
планиране/структуриране на 
дейността по БДП 

15.09.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

Заповеди от директора за:  

 Забрана на МПС  

 Определяне на комисия по БДП за новата 
учебна година 

 Утвърждаване на годишен план на ДГ и на 
плановете на групите. 

Директор  Подобряване на организацията 
и  

управлението на дейностите  

по БДП  

25.09.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка безопасността на района около 
детската градина (изготвяне на протокол): 
огради; полегнали полицаи; зебри;  
преградна решетка пред централен вход на ДЗ; 
указателни знаци; забрана влизането на МПС в 
дворовете на сградите с изключение на 
случаите при зареждане на ДЗ . Заповеди на  

Директора. Писмо до кмета при нужда за 
обезопасяване на района.  

Директор  

РПУ  

Комисия по БДП  

Подобряване на условия за 
безпроблемно движение/ 

предотвратяване на  

инциденти на пътя.  

  

  

постоянен  

 

 

Поддържане на детско портфолио по БДП  Учителите на групите  Осигуряване информация за 
дейностите по възпитание и 



 

 

обучение на децата по БДП 
проследяване на  

индивидуалните резултати 
30.10.2020 г.  

 

 

Стандартизирана информация след началото 

на учебната година до РУО  

Директор  

Комисия по БДП  

Анализ, оценка на 

изпълнението и коригиращи  

решения  

постоянен  

 

 

 

 

 

Осигуряване на ефективен текущ контрол.  Директор  

Председател на комисията пo 
БДП  

Ефективност на обучението по 
БДП,  

Преценка на дейностите от 
гледна точка на  техните 

резултати, както и 
потребностите от тях 

 
постоянен  

 

 

 

Поддържане на регистър на обучени учители, 
директор и членове на комисия по БДП на  

ниво ДГ  

Заместник-директор  

Председател на комисия по 
БДП  

Придобиване и повишаване на 
квалификация за  

осигуряване на дейностите  

по БДП  

28.05.2021 г.  

 

 

 

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  

Учителите на групите  прилагане на методология за 

набиране и обработване на 

данни от дейността по БДП  

07.06.2021 г.  

 

 

 

 

Информация на Педагогически съвет от 
комисията за резултатите от дейността си, 
включително и за предложенията до кмета за 
подобряване на прилежащата пътна 
инфраструктура преди началото на новата 
учебна година.  

Председател на комисия по 

БДП на Педагогически съвет – 

доклад до директора  

Анализ, оценка на 

изпълнението и коригиращи  

решения  



16.06.2021 г.  Стандартизирана информация след края на 

учебната година за резултатите от обучението 

по БДП и извънкласните дейности, състезания, 

кампании, участие в проекти, свързани с БДП 

до РУО  

Директор Комисия по 

БДП  

Анализ, оценка на 

изпълнението и коригиращи  

решения  

 

 

  

Обогатяване на образователната среда по БДП:  

 

Срок за 
реализиране 

Дейност Отговорник Очаквани резултати 

28.09.2020 г. 

 

  

Осигуряване на учебни помагала, познавателни 

книжки, одобрени от  

МОН и книжки за оцветяване за децата по БДП.  

  

Учителите на групите  

Родителите – при желание  

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата.  

  

12.10.2020 г.  

  

Пренареждане на дидактичната база по БДП. 

Опис на съществуващата.  

Предложение до директора за закупуване на 

дидактични материали  

  

Отговорниците на методичните 

кабинети 

   

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата.  

25.10.2020 г. до 

10.04.2021 г.  

Оформяне чрез разчертаване на площадки по 

БДП в дворовете на  

детската градина  

Комисия по БДП  

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата чрез  

онагледяване и интеракция.  

 

  



Предучилищно образование в детската група:  

 

Срок за 
реализиране 

Дейност Отговорник Очаквани резултати 

14.09.2020 г.  

 

 

Седмично планиране на образователното 

съдържание във възрастови групи.  

Вписване на ДФПВ седмично.  
Учителите на групите  

Системност и 
последователност при  

структуриране на 
образователното съдържание 

по БДП  

Учебно време  

 

 

Провеждане на педагогически взаимодействия 

ОФ и ДФ по БДП, съгласно тематичното 

разпределение по БДП.  

Учителите на групите  Придобита компетентност по 

БДП- знания, умения, 

отношения.  

Постоянен - на 

открито при  

подходящо 

време – 1 път 

седмично  

Практически тренинги чрез игри с децата на 

интерактивните дворни площадки за усвояване 

на правилата по БДП - ДФПВ  

Учителите на групите  Компетентност по БДП- знания, 

умения, отношения.  

30.04.2021 г.  

 

 

 

Открита педагогическа ситуация пред 

родителите по план на групата. Подобряване 

на условия за безпроблемно движение/ 

предотвратяване на инциденти на пътя.  

Учителите на групите  Повишаване на 

компетентността на родителите   

31.05.2021 г.  

 

 

 

Провеждане на ОФПВ и ДФПВ от родители на 
децата, които работят в  

сферата на пътната безопасност – по план на 
групата. Изграждане на компетентност  

Учителите на групите  Сътрудничество с родителите.   



Неучебно 

време  

Обучение и възпитание на децата по БДП чрез 
ДФПВ в двора на детската градина  

(колоездене, каране на тротинетки при 
спазване на правилата за движение), 
интегрирани с другите образователни 

направления.  

Учители на смесените групи  Подобряване на условия за 
безпроблемно движение/  

предотвратяване на  

инциденти на пътя.  
 

Учебно и 

неучебно 

време  

Извеждане на всички деца извън ДГ само със 
светлоотразителни жилетки.  

Закупуване на още в случай на нужда – заявка 

от учители на групи.  

Учителите на групите  Безопасност на децата на пътя  

 

 

Участие на учителите в квалификационни дейности:  

 

Срок за 
реализиране 

Дейност Отговорник Очаквани резултати 

постоянен  Самообразование чрез:  интернет портал на 
МОН на ДКБДП, специализиран печат, обмяна 

на опит с колеги, Закона за движение по 
пътищата 

  

Учителите на групите  

Пом.възпитатели  

Зам. директор, уч. дейност 

Директор и други.  

Обогатяване на личната 
култура на участниците в 

пътното движение – деца и 
възрастни.  

  

 

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

 

  

Организира се 

от 

Срок за реализиране/ дейности Участници Отговорник 



ДГ „Червената 

шапчица“  

Празник съчетан с елементи от БДП съвместно 

с родителите  

Деца –  и родители  Учителите на ПГ-6 

МОН/ РУО на 

ниво ДГ  

Световния ден за възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествие в периода  

от 05.11.2020 г. до 09.11.2021 г.  

  

Учителите на всички 

групи  

Комисия по БДП 

Учителите на всички групи 
 

Ниво община  

 
 
 

Конкурс/изложба за детски рисунки  

„Аз се движа безопасно“ – във връзка с деня на 
БДП по сгради  

 

Учителите на децата от 
групите от  ЗПО 

Комисия по БДП 

 Учителите на децата от 
групите от  ЗПО 

ДГ „Червената 

шапчица“  

„Пет минутка“  
Викторини 

Клубни дейности 
Спортни правници с БДП насоченост 

Учителите на всички групи  Учителите на всички групи  

  

 

Бележки по изпълнението на плана:  

• Копие от плана се предоставя в електронен вариант на персонала на ДГ.  

• За всяка дейност комисията по БДП отправя покана за участниците и с помощта на учителите на групите организира 

подходяща среда за реализиране.  

• Планът може да бъде актуализиран при необходимост.  

• Контрол по изпълнението на плана осъществява директора и зам. директора на детската градина.  

 

 

ИЗГОТВИЛ: ГАЛИНА ВЛАДЕВА – зам. директор по учебната дейност 


