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УТВЪРЖДАВАМ: ............................................. 

 

                                 (Радостина Спасова) 

 

Заповед № 76 / 30.09.2022г. 

 
 
 
 

                                                                                ПЛАН - ПРОГРАМА 
за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата 

в детска градина №11 „Знаме на мира”, гр. Перник за учебната 2022 – 2023 година 
 

 

 

 Настоящият план е в съответствие със следните документи: Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за движение 

по пътищата; планът за действие 2021 – 2023 год. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030) на Министерството на образованието и науката, както и с Наредбата 

за изменение и допълнение на Наредба №13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование – обн. в ДВ ,бр.80 от 2016 г./ 
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І. Общи положения: 

1. Комисията по безопасност на движение по пътищата е избрана на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 1 от 

       13.09.2022 год. и е в състав: 

Председател: Стефка Седефчева – старши учител 

 

Членове:      1. Милена Рангелова - учител  

 

                    2. Атанаска Стоядинова – учител 

                    3. Македонка Димитрова – старши учител 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 1 от 13.09.2022 г. 

 3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти. 

4. Комисията по БДП информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

 

 

 

II. Организация: 

1. Извършва се от директора на ДГ №11”Знаме на мира”- гр. Перник и председателя на комисията по БДП със съдействието и 

участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен кръст. 

2. Заниманията се провеждат от учителките по групи през учебната година, съобразени с възрастовите особености на децата и 

конкретните специфични условия за тяхното възпитание и  обучение. Ситуациите по БДП са включени в образователно направление 

„Околен свят”. 
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Теми по БДП за учебните програми за 2022/2023 година 

Група в детската градина  и  брой ситуации Тема 

Първа :5 1.Моят дом 

 2.Моите игри 

 3. Аз пътувам 

 4.Моят празник  

 5. Моята страна 

Втора:5 1.Играя на…. 

 2.Правила за пресичане 

 3.Зимни игри 

 4.Пресичам безопасно 

 5.Играем заедно 

 

 

 

  

Трета:6 1.Аз се движа безопасно 

 2.Правила за безопасност 

 3.Опасности през зимата 

 4.Моята безопасност 

 5.Разходка в града 

 6.Забавления в парка 

Четвърта:7 1.На път за детската градина 

 2.Имаме приятели 

 3.Детски забавления 

 4.Обичам да играя 
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 5.В града или на село 

 6.Искам да съм като тях 

 7.Аз ще бъда ученик 

 

БДП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Група първа втора трета четвърта 

Педагогически ситуации 5 5 6 7 

Време на  ситуацията в 

минути 

10-15 10-15 20-25 20-30 

 

 

3. При подготовката на заниманията по БДП и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, 

тематични предавания по телевизията, презентации по БДП, учебно – методически помагала, книжки и картини и други дидактични 

материали и пособия с необходимото съдържание по БДП.  

 
 

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

1. Цели и задачи: 

Цели:  

• 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. 

 

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. 
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• 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. 

        -     Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, анализиране на информация от    

светлинни и звукови сигнали;  

        -     Да различават улично платно, тротоар;  

        -     Да знаят кой къде се движи;  

        -     Да знаят, че не трябва да се движат сами;  

        -     Да знаят къде е опасно да се движат и защо;  

        -     Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;  

        -     Да се спазват определени правила при движение;  

        -     Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;  

        -     Да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния;  

        -     Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;  

        -     Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.  

 

 

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

 

1. Административни дейности: 

 

Срок за реализиране Дейност Отговорник Очаквани резултати 

15.09.2022 г. Изготвяне на план за работа 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. март 2023 г. Изграждане на интерактивна  

площадка по БДП 

 

Председателят и    

комисията по БДП 

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата. 
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3. Координационно и консултативни дейности с учителите: 

 

Срок за 

реализиране 
Дейност Отговорник Очаквани резултати 

М .септември 2022 

г. 

Планиране на образователното 

съдържание по БДП 

Председател на комисията 

по БДП 

 Повишаване на    

педагогическите 

компетентности 

м. май 2023 г. Открита педагогическа ситуация за 

младите учители на тема: „Знам 

правилата за безопасност” 

 

Председател на комисията 

по БДП 

Повишаване на 

практическите познания на 

децата 

 

 4. Участие на учителите в квалификационни дейности: 

 

Срок за 

реализиране 
Участници Форма/ тематичен обхват Очаквани резултати 

    м. май 2023 г. Учители „Безопасност на движение по пътищата” 

   /Външен лектор/ 

Повишаване на 

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

 

Организира се от Срок за реализиране/ дейности Участници Отговорник 

ДГ          Състезания с велосипеди  Децата от четвъртите 

възрастови групи 

Учители на групите 

Председател БДП 

Ниво кметство Състезание с колички „Аз се движа 

безопасно“ – във връзка с деня на БДП 

 

Децата от третите и четвърти 

групи 

Учители на групите 

Председател БДП 

 

 

  

V. Дейности и мероприятия: 

 

                    м. октомври 2022 г. 

 
- Снабдяване на децата с необходимите дидактични материали по БДП. 

- Запознаване на учителите с Концепцията за възпитание и обучение по БДП за детската градина и училището и с Учебната програма по 

БДП за детската градина. 

 

                                         Отг. Председател на комисията, членове на комисията 
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м. ноември 2022 г. 

     
-  Провеждане на занимания по групи по БДП във връзка със 17.11.2022 г. – световен ден за възпоменание на жертвите от  ПТП. 

-  Срещи на децата с органите на КАТ и решаване на практически казуси по безопасно придвижване по улиците. 

                                              

                                                                 Отг. Председател на комисията 
 

 

м. Декември 2022 г. 

          

           -   Тема: ”Сам на улицата е опасно”- презентация 

                      

                                                                                                                                Отг.  А.Стоядинова 

м. Януари 2022 г. 

 
           -  Тема:” Безопасни и опасни места за игра”- дискусия                       Отг.д-р А.Чернева 

         

                                                                                                                            

м. Февруари 2022 г. 

 
- Тема: “Аз знам правилата за безопасност” – организиране на игри и ситуации по групи за правилно движение и  преминаване на уличното 

платно. 

 

                                                                                      Отг.: Председател, учители по групи 
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                   м. Април 2022 г. 

 
-  “Аз и другите на пътя” – организиране на състезание за затвърдяване знанията по БДП. 

 

                                                                                          Отг.Председател, учители по групи 

 

 

 

 

м. Май 2022 г. 

 
-  Отчет на учителите за работата по БДП. 

-   Набелязване на насоки и мероприятия за следващата учебна година. 

 

                                                                                          Отг.Председател, учители по групи 

 

 

 

 

 

Председател на комисията по БДП: Стефка Седефчева 
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