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План - програма 
  за безопасност на движението по пътищата  за уч. 2021-2022 г. на  

ДГ №3  „Звездичка” – гр. Варна  
 

I. Обща информация за Плана за действие 2021 -2022 г. година за безопасност на движението по пътищата 
 
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.  

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, 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., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 
пътищата и дейностите за реализиране приоритетите на програмата в ДГ №3 „Звездичка“.  

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. 

  

II. Общи цели и мерки за реализиране на план-програмата  
 

 

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 
заседания на ДОККПБДП 
и в годишния доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП   

6 
Източник на 
информация за 
докладване на 
изпълнението 
на мярката 

1.1  
 

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

1.1.1  
 

Отчитане изпълнението на Плана 
за действие за БДП за 2020 г.  

Годишна отчетност 
на цялостната 
политика по БДП за 
2020 г. на база 
предоставена от 
групите в ДГ, 
информация.  

Комисия БДП и 
учители по групи 

 

Годишен доклад по Плана за 
действие за БДП за 2020 г. 
за изпълнени мерки за БДП. 
 
Срок: 15 декември 2021 г. 
 
 

. 

 

Годишен доклад 
по Плана за 
действие за БДП 
за 2020 г.  
 
 
 
 
Информация за 
изпълнение на  
мерките на ниво 



ДГ,  
1.1.2 Годишна актуализация на Плана 

за действие за БДП 2021 г.  
Гъвкавост и 
адаптивност на 
годишното 
изпълнение на 
политиката по БДП  
съгласно годишните 
приоритети и 
оперативни цели на 
националната 
политика по БДП, 
разработвани от 
ДАБДП. 

Комисия БДП Актуализиран План за 
действие за БДП. 
Предложения на учители по 
групи, родители, 
компетентните институции. 
Срок: за актуализацията - 
ежегодно - постоянен. 

Актуализиран 
План за действие 
за БДП. 
 

Информация, 
докладвана на 
заседанията на 
Комисията по 
БДП. 

1.1.3 Разработване на годишен план-
програма за БДП на ДГ  

Годишна плановост на 
мерки по БДП на ниво 
ДГ  

Комисия ДГ по 
БДП 
 

Годишни план-програми 
за БДП на ДГ.  
Срок: ежегодно  
15 септември 2020-2029 г. 

Годишна план-
програма за 
БДП, 
представена от 
директора на 
ДГ.  

1.1.4 Докладване на изпълнени мерки 
по БДП на заседанията на 
Комисията по БДП 

Регулярна отчетност 
на политиката по 
БДП. 

Комисия БДП Обобщена докладвана 
информация с изпълнени 
мерки по БДП. 
Срок: регулярно, на 
тримесечие. 
 
 

Обобщена 
информация за 
заседанията на 
КБДП 
 
.  

1.1.5 Докладване на годишното 
изпълнение на държавната 
политика по БДП  
 
 
 

Годишна отчетност 
на държавната 
политика по БДП - 
състояние на БДП, 
изпълнение на 
поставените 
стратегически цели, 
и приоритети, 

 
ДГ,  

Доклад за годишното 
изпълнение на държавната 
политика по БДП.  
Срок: 31 март.  
Доклад за изпълнени 
годишни мерки по БДП по 
цели.  

Доклад за 
годишното 
изпълнение на 
държавната 
политика по БДП.  
 

Представени 
доклади от 



свързани с БДП. Срок: 15 февруари.  институциите към 
ДАБДП 

1.1.6 Наблюдение и оценка на 
изпълнението на мерките по БДП.  

Предприемане на 
корективни действия 
за подобряване 
изпълнението на 
политиката. 
 

Директор ДГ 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. 
Секторни мониторинг и 
оценка на изпълнението на 
мерките по БДП.  
Срок: постоянен. 

Годишен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП.  
Данни за 
състоянието на 
възпитанието и 
обучението по 
БДП. 
Информация от 
КБДП 

1.1.7 Планиране и финансово 
осигуряване на мерки по БДП в 
рамките на одобрените бюджети 
на институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование. 

Планово и финансово 
обезпечаване на 
мерките на ниво ДГ. 
Обзавеждане на кът 
по БДП  

Директор, 
гл.счетоводител 

Предвиждане на устойчиво 
финансиране на мерките по 
БДП в годишните бюджетни 
разчети на институциите.  
Срок: постоянен. 

Бюджетни 
разчети на 
институциите. 
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 



1.2.1 Изпълнение на методически 
указания на ДАБДП в 
изпълнение на НСБДП, на МОН, 
РУО, РУ на МВР и 
произтичащите от тях 
документи. 

Стандартизиране на 
планирането, 
изпълнението, 
оценката и отчитането 
на държавната 
политика по БДП.  
 

Директор, КБДП Изпълнени методически 
указания.  
Срок: постоянен. 

Информация за 
изпълнени 
мерки по БДП 
за целите на 
институциите 
 

Кореспонденция 
между 
институциите 

1.3 Цел:  
Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП 

1.3.1 Разработване на проекти на други 
нормативни актове в областта на 
БДП.  

Оптимизиране на 
обществените 
отношения в областта 
на БДП. 

ДГ, групи Предложени и/извършени 
вътрешно нормативни 
промени  
Срок: постоянен.  
 

Документация от 
работа на 
работни групи. 
Докладвана от 
отговорните 
лица, 
информация – 
регулярно за  
заседания и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

1.4 Цел:  
Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, 
бизнеса, научните и академичните среди  

1.4.1 Организиране и провеждане на 
обществени консултации по 
важни теми в областта на БДП.  

Установяване и 
отчитане на 
становищата на 
заинтересованите 
страни в гражданското 

ДГ , групи, ОС, 
родители 

Проведени обществени 
консултации. 
Срок: постоянен. 

Кореспонденция. 
Становища. 
Съгласувателни 
таблици.  



общество.  

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

1.5.1 Прилагане на единна 
комуникационна стратегия по 
БДП.  

Провеждане на 
целенасочена 
комуникационна и 
медийна политика. 
Излъчване на ясни и 
единни послания на 
ангажираните по 
темата за БДП с 
държавни 
институции в 
общественото 
пространство. 
Взаимодействие и 
сътрудничество с 
родителите. 

ДГ, родители Активна медийна политика. 
Срок: постоянен. 

Официална 
интернет 
страница на ДГ. 
Информационни 
табла за БДП 
 

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 
по БДП в системата на 
образованието в единна 
концептуална рамка: 
- осъвременяване на учебната 

документация по БДП въз 
основа на опита в Република 
България и водещите страни 
по отношение на БДП;  

Поставяне на темата 
във фокуса на 
обществен дебат  
Подобрено 
управление на 
дейностите за 
възпитание и 
обучение на децата 
по БДП  

ДГ Изпълнени мерки за 
подобряване обучението 
на деца и ученици по 
БДП:  
 
Тематично 
разпределение по 
възрастови групи 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП и годишно 
в годишния 
доклад за 
изпълнение на 
политиката по 



 

- 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 детските 
градини и училищата;  
 

- интегриране на темите по 
БДП в темите от учебното 
съдържание и 
образователни направления. 

 
- прилагане на единни 

образователни стандарти  

- използване на учебни 
материали и подходи, 
адаптирани както към 
възрастта и зрелостта на 
обучаваните, така и към 
духа на времето; 

 

- обучение с натрупване, при 
което всяко ниво на 
обучение надгражда 
предишното с цел 
приемственост и ефективен 
напредък; 

 

- подпомагане на 
ръководствата на училищата 

Подготвени деца в 
областта на БДП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематично 
разпределение по 
възрастови групи 
 
 
 

 
Срок: постоянен 
 
 
 

БДП. 
 



и детските градини от 
централните и местните 
власти в прилагането на 
националната политика по 
обучение в областта на БДП; 

 

- обезпечаване на училищата 
и детските градини с 
годишни образователни 
планове за безопасна 
градска мобилност с 
участието на експерти от 
общините, ОДМВР, ПБЗН, 
ЦСМП, родители и др. при 
спазване на държавен 
образователен стандарт за 
приобщаващо образование; 

 
- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания 
и разбиране на правилата за 
движение, но и към промяна 
на нагласите и мотивацията; 

 

- практическа насоченост на 
педагогическите ситуации да 
се провеждат не само в  
стаята, но също така да 
включват обучение и опит 
на практика - както в 
защитена среда, така и в 
реални условия, адаптирани 
към ролята, която имат в 
системата за движение, в 
т.ч. обучение по оказване на 



първа помощ за учениците в 
горните класове; 

 
- осигуряване на механизъм 

за обратна връзка и оценка 
на ефективността от 
обучението по БДП. 

2.1.2 Повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти в 
системата на образованието във 
връзка с обучението по БДП.  

Подготвени 
педагогически 
специалисти в 
областта на БДП. 
Заимстване на добри 
европейски 
практики. 

Външна 
квалификация на 
новозначени 
педагогически 
специалисти на тема: 
„Безопасност на 
движението по 
пътищата. Методика 
на преподаване.“ 
 
 

Комисия по 
квалификацията 

Изпълнени мерки за 
подобряване 
квалификацията на 
специалистите по БДП в ДГ:  
Външна квалификация 
напедагогически 
специалисти на тема: 
„Безопасност на 
движението по пътищата. 
Методика на преподаване.“ 
 
Срок: постоянен. 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно на  
заседания на ПС 
и годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.3 Организиране и провеждане на  
извънкласни инициативи по БДП 
за деца  в системата на 
образованието. 

Подкрепа за 
творческите изяви на 
децата по темата за 
БДП. 

Викторина: „ „ Кой, 
къде и как се движи 
на улицата?“ 
 “  - ПГ 

ДГ, КБДП, 
родители 

Изпълнени извънкласни 
инициативи по БДП за деца 
в системата на 
образованието:  
 
Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно на   
заседания на 
КБДП и ПС 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 



 
 

политиката по 
БДП. 

2.1.4 Организиране и провеждане на 
състезания по БДП, национални, 
регионални и общински 
извънкласни инициативи за деца 
в системата на образованието, 
свързани с културата на 
движение по пътищата. 

Подкрепа за 
творческите изяви на 
децата по темата за 
БДП. 
 

КБДП, 
партньорски 
организации, 
учители по групи, 
родители 

Включване в инициативи 
по БДП за деца и ученици 
в системата на 
образованието. 
Срок: постоянен. 

Докладвана от 
отговорните лица 
информация – 
регулярно на   
заседания на 
КБДП и ПС 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП 
при осъществяване на организиран 
превоз на деца, свързан с учебна 
и/или извънучебна дейност в 
системата на предучилищното и 
училищно образование.  

Осигуряване на 
безопасен транспорт 
за учениците в 
средищните училища.  
Усъвършенстване на 
контрола за безопасен 
превоз на деца и 
ученици в пътните 
превозни средства. 

ДГ, директор 
 

Изпълнени мерки за 
ограничаване на 
рисковете от ПТП при 
осъществяване на 
организиран превоз на 
деца:  
Срок: постоянен. 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДПгодишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.6 Провеждане на кампании на 
институциите в областта на 
БДП, насочени към деца и 
ученици.  
 

Подготвени деца в 
областта на БДП. 
Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 
движението по 
пътищата. 

 ДГ-КБДП Изпълнени кампанийни 
инициативи в областта на 
БДП, насочени към деца и 
ученици. 
Срок: постоянен 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДПгодишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.6.1 Провеждане на кампания В ДГ 
„Пътят на детето до дома“ 

На първата 
родителска среща 
/трета и четвърта 

ДГ, учители, 
родители 

Изпълнени кампанийни 
областта на БДП, насочени 
към ученици от начален 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  



група/ се коментират 
проблемите и 
изискванията по 
пътната безопасност. 

Запознаване със 
статистика за 
произшествията на 
пътя на родителски 
срещи по групи. 
 

етап на основното 
образование, децата от 
предучилищни групи 
Срок: 
15.09 – 10.10.2021 г. 

заседания на 
КБДП и годишно 
в годишен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.6.2 "Посланията на есенния лист" 
връчат своите послания за 
спазване на правилата за 
движение по пътищата, 
прикрепени към есенен лист, на 
водачите на МПС. 

Фокусиране на 
вниманието на 
децата, учениците, 
водачите на МПС и 
на всички 
участници в 
движението върху 
необходимостта от 
засилване на 
вниманието и 
бдителността в 
есенно-зимните 
условия  
Изложба на тема: 
„Посланията на 
есенния лист“ 
 

ДГ, учители, 
родители 

Изпълнена кампания в 
областта на БДП, насочени 
към децата: 
Срок:  
01.10. – 31.10.2021 г. 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация 



2.1.7 Провеждане на кампании на 
ОКБДП за безопасна градска 
мобилност, насочени към деца  

Подготвени деца  в 
областта на БДП 
Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 
движението по 
пътищата 

Детски празник : 
“Автомобили и 
пешеходци“ 
 

 ДГ, учители, 
родители 

Изпълнени кампанийни 
инициативи в областта на 
БДП, насочени към деца: 
 
Срок: постоянен 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП и годишно 
в годишен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.1.8 Активизиране на дейността на 
училищните комисии в 
развитието на средата за 
обучение по БДП и 
прилежащата пътна 
инфраструктура и организация 
на движението 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 на комисия по 
БДП на ДГ 
Срок: постоянен. 

Отчети за 
дейността на 
комисиите 
Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП и годишно 
в годишния 
доклад за 
изпълнение на 
политиката по 
БДП. 
 

2.2 Цел: 



Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за 
безопасно управление на пътни превозни средства 

2.2.1 

2.2.2 Актуализация  знанията за 
оказване на първа долекарска 
помощ от водачи на моторни 
превозни средства. 

Допълващо и 
надграждащо 
обучение за водачите 
на МПС след 
придобиване на 
правоспособност. 

Беседа: „Първа 
помощ“ - мед. екип 
на ДГ 
 

ДГ, учители, 
мед. екип на ДГ 

Осъществени мероприятия 
за публичност на 
настъпили промени в 
регламентацията: 

  
Срок: постоянен 

Докладвана от 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП в годишния 
доклад за 
изпълнение на 
политиката по 
БДП 
Информация, 
докладвана на 
ОКБДП. 

2.3 Цел: 
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.3.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на 
безопасността на движението по 
пътищата. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 

Подвижни игри и 
практически 
упражнения по БДП 
организирани по групи 
в двора на ДГ   

ДГ Организирани и проведени 
мероприятия:  

 
Срок:  ежегодно,29 юни. 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП, годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 

2.3.2  Международния ден за 
безопасност на движението по 
пътищата,   Европейския ден без 
загинали на пътя/EDWARD, 
Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни 
произшествия и др. 

Популяризиране на 
политиката за БДП. 
 
 

ДГ Организирани и проведени 
мероприятия. 
Срок: ежегодно. 

Докладвана 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
КБДП, годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 



 

III. Конкретни цели и приоритети за осъществяване на стратегическите цели на план-програмата на  

ДГ №3 „Звездичка“ 
 

Основна цел: 
 

Изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на децата като 

пешеходци, отговарящо на националната стратегия „ Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитание и 

обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищно 

БДП. 

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

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки 
по БДП спрямо работещите в 
бюджетни организации.  
 

Предпазване на  
работещите в 
бюджетните 
организации от ПТП 
при служебното им 
взаимодействие с 
пътната система.  

Запознаване със 
статистика за 
произшествията на 
пътя, беседи, 
листовки. 
 

ДГ, учители, 
служители   

Функциониращи системи 
от мерки по БДП в 
бюджетните организации.  
 
Срок: постоянен. 

Системи от мерки 
по БДП на 
бюджетните 
организации. 
Докладвана -в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП. 



образование.“ Организиране и осигуряване на необходими условия за осъществяване на възпитателен процес по БДП в детската 

градина. 

 

IV. Приоритети за осъществяване на основната цел 
 

1.Ефективно използване на съвременните информационни технологии за повишаване качеството на ВОП по БДП чрез 

усъвършенстване  на професионалната компетентност на педагогическия екип за придобиване на теоретични и практически 

насоки за работата по БДП. Внедряване на европейски практики в тази насока. 

2.Използване на разнообразни методи, похвати и средства за възпитание и обучение на децата по безопастност на движението.  

3. Формиране на култура на поведение по безопастност на движение, знания и умения за дисциплина, отговорност и 

превръщането им в самосъхранение. 

4.Дидактическо осигуряване на възпитанието и обученито на децата по безопастно движение по пътя и опазване живота и 

здравето им в пътното движение. Обогатяване на МТБ и привеждането им към осъществяване на качествен възпитателно -  

образователен процес по безопастност на движението. 

5.Постоянно взаимодействие между детската градина и семейството за успешно овладяване на правилата по БДП, за опазване 

живота и здравето на децата.Активна съвместна дейност за придобиване на умения за безопастно движение на улицата. 

6.Организиране на регулиращи защитни средства около района на детската градина – пътни знаци „ Внимание деца!”, 

ограничение на скоростта, съвместно с Община Варна, кметство „ Одесос” и КАТ Варна. 

7.Разширяване на партньорствата с държавни, общински и районни структури с НПО за решаване на конкретните проблеми, 

свързани с опазване живота и здравето на децата на пътя. 



8. Използване на натрупания опит на ДГ No. 3 „ Звездичка” по изработване на методика за възпитаване и обучение по 

безопастност на движението, учебни помагала, включващи дидактични игри, стихотворения, гатанки, фигури за оцветяване, 

интерактивни средства в ежедневната възпитателно – образователна работа по проблема. 

 

 
 
V. Конкретни дейности за реализиране на целта и приоритетите на план-програмата 
 
НАПРАВЛЕНИЕ  Повишаване информираността и квалификацията на педагогическия екип и родителската общност по безопастност 
на децата на пътя и участието им в движението, като пешеходци и пътници.  
 
ДЕЙНОСТИ: 

- изнасяне на табло за родители – темите по програмата за безопастно движение за всяка възрастова група 
Срок постоянен 

Отг. учители по групи 
- комуникационна стратегия по БДП - публикуване на информация на официалната интернет страница на ДГ№3. 

Срок постоянен 
                                                                                                                                                                                                     Отг. директор 

 
- информираност на родителите  на родителски срещи със статистика за произшествията и жертви на пътя и как да опазват 

живота и здравето на децата в пътното движение. 
 

Срок постоянен 
Отг. учители по групи 

- отзиви чрез медиите за проведените мероприятия във връзка с проблема 
 

Срок постоянен 
Отг. директор и учители по групи 

- външна квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Безопасност на движението по пътищата. Методика на 
преподаване.“; 



СРЕДСТВА: 
- носене на светли дрехи от децата и светлоотразителни елементи за по-добра видимост 
- използване на колани и детски столчета, когато децата са пътници, поставяне на предпазни каски, когато карат велосипеди, 

ролери, скейтборд 
 

Срок постоянен 
Отг. родители 

 
- обезопасяване площадките за игра и осигуряване условия за практически упражнения в двора на детската градина. 

 
Срок постоянен 

 
Отг. учители и общ работник 

 
НАПРАВЛЕНИЕ  Възпитание и обучение по безопасност на движението и изграждане на мотивация за спазване правилата за 
движение, взаимно уважение и толерантност на пътя. 

 
ДЕЙНОСТИ 
 

- разработване на годишно разпределение на теми и ситуации за възпитание и обучение на децата по безопасност на движението 
и ежедневни 5 минутки 
 

Срок месец септември 2021 
Отг. Учители по групи 

 
- методическа помощ на педагогическия екип при провеждане на възпитателно-образователния в ДГ в съответствие с изпълнение 

на националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата на пътя. 
 

Срок постоянен 
Отг. Директор и учители 

 
- усъвършенстване и прилагане на система от критерии и показатели за оценка и контрол на възпитанието и обучението на децата 

по проблема. Публичност на резултатите 



Срок постоянен 
Отг. Директор и учители 

 
 

- утвърждаване ролята на семейството и училищното настоятелство за подобряване възпитанието и обучението по безопасност на 
движението; мотивирането им за съвместна дейност 

Срок постоянен 
Отг. Директор, учители, училищно настоятелство 

 
- уточняване мерките по безопасност при ежедневни пътувания и учебни екскурзии с автобус 

 
Срок постоянен 

Отг. Директор и учители 
 

- повишаване транспортната култура на родителите чрез просветни брошури и срещи със служители на КАТ 
Срок постоянен 

Отг. Директор, учители, училищно настоятелство 
 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ Дидактическо осигуряване и обогатяване на материално техническата база със съвременни средства за 
ефективно и качествено обучение по безопасност на движението 
 
ДЕЙНОСТИ: 
 
-обогатяване базата по групи с нови помагала, пособия, табла, знаци, дидактически комплекти, материали за онагледяване; 
 Поддържане на кабиинет по БДП. 

Срок постоянен 
Отг. Директор, учители по групи и родители 

 
 
 



НАПРАВЛЕНИЕ  Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително в основни и допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие, съгласно Тематичното разпределение „Безопасност на движението по пътищата“ на ДГ №3: 

- практически упражнения по БДП, решаване на казуси, състезания, викторини, конкурси, развлечения 
- Подвижни игри-съобразени с възрастовата група на децата 
- Презентации 
- Художествена литература- подкрепа за творчески изяви на децата-разкази,стихотворения и песни за безопасно участие в 

пътното движение. 
 
 
ДЕЙНОСТИ: 
 

- организиране и отбелязване международния ден без загинали при пътни инциденти през 2021 г. 
Срок м. септември 2021 

Отг. Комисия 
 

- организиране и провеждане на беседи и разговори с представители на КАТ 
Срок м. ноември/декември 2021 

Отг. Комисия 
- организиране и провеждане на викторина „ Кой, къде и как се движи на улицата?“ 

Срок м. април 2022 
Отг. учители 

 
- Провеждане на детски празник : „Автомобили и пешеходци “ за популяризиране и утвърждаване на придобитите знания и 

умения за безопасно поведение на пътя 
 

Срок м. май 2022 
Отг. Учители 

- Организиране и отбелязване на 29 юни –„ Деня на безопасността на движението по пътищата“ - подвижни игри и практически 
упражнения по БДП  по групи в двора на ДГ. 
 

                                                                                                                                                                                         Срок м. юни 2022 
                                                                                                                                                                                              Отг. Учители 

 



 
 
                                                                         

 
 
 
 

 
 
 

 
 


