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X Елена Димитрова

Директор

Signed by: Elena Ventseslavova Dimitrova  
Заповед № 12/15.09.2021г. 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

За учебната 2021/2022 година 

 

Обща информация за Плана за безопастност за движение по пътищата на ДГ 61 „Шарено петле“ 2021  

Планът е разработен в изпълнение на 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.  

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на мярката  

3 

Ефект на мярката 

4 

Отговорник по 

мярката 

5 

Индикатор и срок по 

мярката, докладвани на 

6 

Източник на 

информация за 
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заседания на ДОККПБДП 

и в годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП   

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

1.1  

 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП  

1.1.1   

Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2021/2022 г.  

Годишна отчетност на 

цялостната политика 

по БДП в ДГ. 

Председател на 

комисията по 

БДП в ДГ.  

 

Годишен доклад за 

изпълнени мерки по 

програмата за действие по 

БДП за учебната 2021/2022 г. 

Срок: 31 май 2021 г. 

МОН. 

 

Годишен доклад 

по Програма за 

действие по БДП 

за учебната 

2021/2022 г. 

 

 

 

 

1.1.2 Разработване на годишен план-

програма за БДП на ДГ 61 за 

учебната 2021/2022 г. 

 

 

Годишна актуализация на 

програмата за действие за БДП за 

2022 г. 

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ. 

 

 

Гъвкавост, адаптивност 

и вариативност на 

изпълнение на 

политиката по БДП, 

съгласно годишните 

приоритети и цели на        

националната политика 

по БДП. 

Директор 

 

 

 

 

Комисия по 

БДП 

Годишна План-програма за 

БДП на ДГ.  

Срок: ежегодно – 15.09. 

 

 

Актуализирана програма за 

действие по БДП на база 

предложения на 

педагогическия екип и 

нововъведения. 

Срок: за актуализация – 

ежегодно, постояннен и при 

необходимост 

Годишна план-

програма за 

БДП, 

представена от 

от комисията по 

БДП. 

Актуализирана 

програма за 

действие по 

БДП. 
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1.1.3 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по БДП.  
Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване 

изпълнението на 

планираните 

мероприятия. 

 

Директор, 

Комисия по БДП 

Анализ, управленски контрол 

и вземане на решения по 

време на изпълнението на 

мерките по БДП. 

Прилагане на методология за 

набиране и обработване на 

данни за състоянието на 

възпитанието и обучението 

по БДП. 

Преценка на мерките от 

гледна точка на техните 

резултати и въздействие, 

както и на потребностите, 

чието удовлетворяване се 

цели с тях. 

Срок: постоянен. 

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението по 

БДП. 

 

1.1.4 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на одобрените бюджети на 

ДГ 61 „Шарено петле“. 

Планово и финансово 

обезпечаване на мерките 

на ДГ.  

Директор Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишния бюджет 2022 

г. на ДГ.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на ДГ 

61. 

Годишен доклад 

за изпълнение 

на мерките по 

БДП.  

1.2 

 

Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 
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1.2.1 Координация на действията за 

вземане на съвместни решения и 

прилагане на общи практики в 

областта на БДП. 

 

Консенсус и обединени 

усилия за ефективно 

изпълнение на 

държавната политиката 

по БДП. 

Директор, 

Комисия по 

БДП 

Съвместни консенсусни 

решения. 

Срок: постоянен. 

Документи, 

свързани с 

дейността на МОН. 

Кореспонденция 

между ДГ и 

институциите в 

системата на 

предучилищното 

образование. 

1.3 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1.3.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП.  

Провеждане на 

целенасочена 

комуникационна и 

медийна политика. 

Директор, 

Комисия по 

БДП  

ДГ да участва в активна 

медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на ДГ 61 

Официални 

страници на РУО, 

МОН и др. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 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 система като участници в 

движението по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на деца и 

ученици по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка: 

- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз 

основа на опита в Република 

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП  

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

 

Учители, 

Директор  

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца по БДП.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

членовете на 

комисията по 

БДП информация; 

 

Констативни 

протоколи до 

директор. 
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България и водещите страни 

по отношение на БДП;  

 

- заделяне на финансови, 

технически и човешки ресурси 

за обезпечаване на обучението 

по БДП;  

- определяне на конкретни 

образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детската 

градина;  

- интегриране на темите по БДП 

в темите от съдържанието по 

всички образователни 

направления от програмата в 

ДГ; 

- прилагане на единни 

образователни стандарти; 

- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

децата; 

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на обучение 

надгражда предишното с цел 

приемственост и ефективен 

напредък; 

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания и 
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разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 

на нагласите и мотивацията; 

- практическа насоченост на 

ситуациите - да се провеждат 

не само в занималнята, но 

също така да включват 

обучение и опит на практика - 

в защитена среда; 

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от обучението 

по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти във 

връзка с обучението по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти в 

областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

ДГ 61 “Шарено петле“ – 

непрекъснат процес 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

членовете на 

комисията 

информация и 

директор. 

2.1.3 Организиране и провеждане на  

извънгрупови инициативи по БДП 

за деца в системата на 

предучилищното образование. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Директор, 

Учители 

Изпълнени извънгрупови 

инициативи по БДП за деца 

в системата на 

предучилищното 

образование. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

комисията по 

БДП информация. 
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2.1.4 Провеждане на ситуации на тема: 

„На площадката по БДП на 

детската градина – по възрастови 

групи.“ 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

Директор, 

Учители 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца в системата на 

образованието. 

Срок: м. Април 2022 г. 

Докладвана от 

комисията по 

БДП информация. 

2.1.5 Посещение на различни форми на 

обучение по БДП – ситуации в 

групите, наблюдение на практически 

обучения на площадката по БДП в 

двора на ДГ. 

Подкрепя изграждането 

на знания, умения и 

навици за действие в 

условията на пътното 

движение и формиране 

на култура за безопасно 

поведение. 

Директор, 

Учители 

 

Изпълнени инициативи по 

БДП за деца.  

Срок: м. Ноември 2021 г. 

М. Април 2022 г. 

Констативни 

протоколи - 

директор 

2.1.6 Провеждане на спортен празник в 

двора на ДГ с включени игри на 

площадката по БДП.  

 

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

Подкрепя усвояването 

на знания за правилата 

за движение, 

формиране на 

практически умения за 

адекватно и безопасно 

поведение на пътя. 

Учители на ПГ 

групи  

Срок: м. Октомври 2021 г. Докладвана от 

комисията по 

БДП информация. 

2.1.7 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца – игри по 

колоездене, по безопасно 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Комисия по БДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към деца 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

информация – 

Комисия по БДП, 

учители по групи. 
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движение, изложби по темата на 

ниво ДГ, район, община и др.  

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

2.1.8 Обогатяване плана на комисията 

по БДП с новости и активизиране 

на дейността й, с цел подобряване 

на средата за обучение по БДП в 

ДГ и прилежащата пътна 

инфраструктура в непосредствена 

близост до ДГ.  

Формиране у децата на 

съзнателно и 

отговорно отношение 

към въпросите на 

личната безопасност и 

тази на околните, 

придобиване на 

основни допълнителни 

знания и умения за 

разпознаване и оценка 

на опасните ситуации 

и вредните фактори в 

околната среда, и 

оказване на помощ в 

случай на опасност. 

Комисия по 

БДП 

Дейност комисия по БДП 

Срок: постоянен. 

Отчет за 

дейността на 

комисията. 

2.2 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1 Разработване и изпълнение на 

тематични програми за 

информираност родителите и 

обществеността. 

Излъчване на ясни и 

единни послания в 

общественото 

пространство. 

Директор, 

Комисия по БДП 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 

2.2.2 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Комисия по 

БДП, Учители 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 
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Срок: ежегодно, 29 юни. 

2.2.3  Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността,  

Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Комисия по БДП 

 

Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от 

комисия по БДП 

информация. 

2.3 Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

2.3.1 Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в ДГ 61 

„Шарено петле“ 

Предпазване на 

работещите  в ДГ от 

ПТП при служебното 

им взаимодействие с 

пътната система 

Комисия по БДП 

 

Функционираща система от 

мерки по БДП в ДГ 61 

Срок:  постоянен. 

Разработена от 

ДАБДП 

стандартизирана 

методология за 

предпазване на 

работещите в 

бюджетните 

организации от 

ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с 

пътна система. 

Системи от мерки 

по БДП на  в ДГ 61 
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Разпределение на  основните педагогически ситуации за обучението по БДП: 

  

 

 

 

 

 

I. ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА      

Теми, очаквани резултати и нови понятия   

 

Област на 

компетентнос

т 

ОН Тема 

 

 

Период 

Очаквани резултати и нови понятия 

Пътна среда ОС  Тема „На зелено премини“  

 

 

7-ма учeбна  

седмица 

Елементи, обхват и вид на пътя.  

Знае правила за пътуване в автомобил. 

Разпознава светофар. 

Различава кое се движи и кое не се движи на пътя.   

Определя подвижни и неподвижни елементи.  

*Дом, път, движи се, не се движи.  

Пътна среда  КТ Тема „Мотор“  

 

 

21-ва учебна 

седмица  

 

 • Възпроизвежда по указание от учителя последователни 

действия за създаване на модел. 

• Знае правила за пресичане на улицата. 

• Включва изработената играчка в игрови действия. 

*Дете-пътник, детско столче, седалка, колан, правила.  

Първа група  Втора група  Трета група  Четвърта група  

5 ПС   

10-15 мин 

5 ПС   

10-15 мин 

6 ПС  

20-30 мин 

7 ПС  

20-30 мин 
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Пътна среда  

  

ОС Тема „Обичам да пътувам“  

 

. 

23-та учебна 

седмица   

 

• Знае правила за пътуване в автомобил, като използва 

детско столче. 

• Знае правила за пресичане на улицата. 

ИИ Тема „Светофар“  

 

. 

29-та учебна 

седмица 

 

• Създава образ чрез комбиниране на две различни 

геометрични форми- кръгла и правоъгълна. 

• Подрежда ги в точно определено място. 

• Затвърдява уменията за еднослойно и двуслойно 

апликиране. 

• Знае правила за пресичане на улицата  

КТ Тема „Весел влак“  

 

 

32-ра учебна 

седмица 

 

 • Има начални умения за работа с конструктор. 

• Знае правила за пресичане на улицата. 

• Включва модела в играта. 

 

II. ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Теми, очаквани резултати и нови понятия  

 

Област на 

компетентнос

т  

     ОН  

 

Тема 

 

 

Период 

Очаквани резултати и нови понятия  
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Пътна среда 

  

ОС Тема „Улично движение“  

 

 

7-ма учебна 

седмица 

 

 Показва познаване на правила за пресичане на улицата. 

Знае правилата за пътуване в автомобил, като използва детско 

столче. 

 ОС Тема „За да бъда жив и здрав“ 

 

12-та учебна 

седмица  

 

Показва познаване на правила за пресичане на улицата 

Познаване на основни пътни знаци 

Поведение на улицата. 

 

Правила и 

култура на  

поведение на 

пътя  

  

  

ОС Тема: „Улично движение“ 

 

15-та учебна 

седмица 

 

Показва познаване на правилата за пресичане на улицата в 

инсценирани ситуации 

ОС Тема: „Улично движение“  

 

22-ра учебна 

седмица 

 

Показва познаване правилата за пресичане на улицата. 
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ОС Тема „Улично движение“  

 

31-ва учебна 

седмица 

 

Показва познаване на правилата за пресичане на улицата в 

инсценирани ситуации. 

 

 

 

III. ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Теми, очаквани резултати и нови понятия  

Област на 

компетентнос

т  

 

 

  ОН 

 

 

Тема 

 

 

Период 

Очаквани резултати и нови понятия  

Пътна среда  ОС  Тема: „Моят път до детската 

градина“ Елементи, обхват и 

вид на пътя 

 

2ра уч. 

седмица 

• Разбира предназначението на обществени сгради в 

близката среда. Може да определя пространственото 

разположение на елементите в квартала. 

• Показва познаване на правила за движение по улицата. 

Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно 

платно.  

  

ОС 

 

Тема: „Нашата улица“ 

Познавам ли пътните 

знаци. 

13-та уч. 

седмица 

Показва познаване на правила за движение по улицата 

Еднопосочно и двупосочно пътно платно, ляво-дясно, 

пешеходна пътека.   

Пътни знаци – М 8.2, пресичане на двупосочно пътно 

платно. 
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Познава характерни особености на указателните знаци, като 

се ориентират в тяхната форма и цвят. Осмисля ролята на 

пътните знаци за пешеходеца. 

    *Предупредителни и указателни пътни знаци А18-  

„Пешеходна пътека“, А 19 – “Деца“  

ОС Тема: „Внимание! 

Превозни средства“ 

Пътни превозни средства 

   

14 уч. 

седмица 

Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и 

ги сравнява.  

Пресъздава в ситуативни игри правилата за движение и 

поведение на улицата. Показва познаване на правила за 

движение по улицата. 

Правила и 

култура на  

поведение на 

пътя  

  

  

ОС Тема: „Ако се загубя““  

Какво трябва да знае 

малкия пешеходец  

 

17-та 

уч. 

седмиц

а 

Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. 

Наблюдава и съобразява светлинни сигнали.   

Има представа за професии от близкото обкръжение – 

полицейски служител. 

КТ Тема: „Кое превозно 

средство, къде се движи“ 

 

26 та уч. 

седмица 

• Различава превозните средства спрямо мястото на 

придвижване. 

• Показва познаване на правила за движение по улицата. 

Изброява правила, които трябва да спазва. 

Регулира поведението си при  сигнал.  
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КТ  Тема: „Превозни средства“ 

На площадката по БДП 

  

26 та уч. 

седмица 

Опасни и безопасни места за игра. Познава правилата за 

пресичане на двупосочно движение. 

Пресича двупосочно улично платно с помощ.  

 Пешеходец с велосипед, светлоотразителна жилетка, каране 

в права посока, каране с умерено темпо, паркиране. 

.  

 

IV. ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Теми, очаквани резултати и нови понятия  

 

Област на 

компетентност  

 

     ОН 

 

Тема 

 

Период 

Очаквани резултати и нови понятия  

Пътна среда  

  

ОС  Тема: „Улицата има своите 

правила“  

 

2ра уч. 

седмица 

• Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и 

спазване на правила, когато е на улицата. 

• Прилага в инсценирани ситуации правилата за поведение и 

движение по улицата.  

Правила и 

култура на 

поведение  

  

ОС На улицата  

Тема: „Чисто и безопасно“ 

Правила за движение на 

пешеходец 

 

13-та уч. 

седмица 

• Познава и спазва правилата за движение по улицата. 

Познава основните обществени правила и норми за 

пресичане. Познава сигнали подавани от регулировчик – 

забранено, разрешено преминаването. 

• Умее да поддържа чистота в близката среда и разбира 

нейното значение. 
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Правила и 

култура на  

поведение на 

пътя  

  

ОС Тема: „Улично движение“  

 

14 та уч. 

седмица 

• Познава и спазва правилата за движение по улицата. 

• Разбира и демонстрира необходимото различно 

поведение и спазване на правила, когато е на улицата и в 

превозно средство 

ОС Тема: „Телефон 112“  

 

17 та уч. 

седмица 

 • Разбира и демонстрира адекватни норми на поведение 

спрямо познати и непознати за него лица.  

• Познава и спазва правилата за движение по улицата. 

• Умее да търси помощ, когато има нужда. 

• Разпознава местните органи за ред и сигурност и има 

представа за тяхната дейност, свързана със спазването на 

правата на децата. 

Пътна среда  ОС Тема: „Игри без край“  

На площадката по БДП 

 

 21-ва уч. 

седмица 

• Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. 

• Обяснява диференцирано предназначението на игрови    

съоръжения и материали за игри навън. 

• Познава и спазва правилата за движение по улицата. 

• Изразява своето право на избор и инициатива сред 

другите. 

  КТ Тема: „Движа се“ 

Пътни знаци 

 

26та уч. 

седмица 

• Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и 

обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна 

маркировка. 

• Прилага знанията си във всекидневието. 

Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“  

КТ Тема: „Превозни средства“  

На площадката за 

велосипедисти   

 

26 та уч. 

седмица 

• Обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна 

маркировка 

• Включва се в игровите дейности. 
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Демонстрира готовност за спазване на правила и регулиране 

на поведението. Познава пътните знаци и правила при игра с 

велосипед. *Велопътека, завой наляво, завой на дясно, 

змейка..  
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