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       Детска градина “Арабела” 
3700 Видин, ул.”Любен Порчелов” № 2 тел/факс: 094 601 746 e-mail: dgarabella.vd@gmail.com 

  http://arabella-kindergarten.com 

 

УТВЪРДИЛ: 
Данка Стаменова /директор/ 
 

ПЛАН - П Р О Г Р А М А    
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 2021 ГОДИНА 

Настоящата програма е разработена в изпълнение на Национална стратегия за БДП в РБългария 2021-2030 г., План за 

действие 2021-2023г. към Национална стратегия за БДП, Стратегия за БДП (2021-2030) на МОН. 

 

В предучилищна възраст се поставят основи на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното 

движение, притежаващ знания, умения и отношение към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна 

безопасност.   

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

No Наименование на мярката  Ефект на мярката Отговорник по 
мярката 

Индикатор и срок по 
мярката   

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 Разработване на годишен план-

програма за БДП  

Годишна плановост на 

мерки по БДП на ниво 

ДГ  

Председател на 

Комисия по 

БДП в ДГ 

Годишна план-програма за 

БДП на ДГ.  

Срок: 15.09.2021г. 

Годишна план-

програма за 

БДП  
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1.1.2 Отчетен доклад за изпълнение на 

плана по БДП  

 

 

изпълнение на 

поставените цели, 

свързани с БДП. 

Председател на 

Комисия по БДП 

в ДГ 

Доклад за годишното 

изпълнение на плана по БДП  

Срок: 31 март.  

Доклад  

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

за различните аспекти от БДП 

 Ефективна комуникация,  

сътрудничество и съпричасност с 

родители и институции за 

различни аспекти от БДП  

 

 

 

Тематични срещи с родителите по 

въпроси, свързани с БДП. 

Разясняване ползите от: 

 Носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи 

за добра видимост на детето 

като участник в движението; 

 Употреба на предпазни 

колани от децата – пътници; 

 Предпазни каски и други 

защитни средства за деца – 

велосипедисти, 

скейбордисти, ролеристи 

 

Привличане на медиите при 

провеждане на дейности по БДП 

 

Излъчване на ясни  

послания на 

ангажираните по 

темата за БДП  

Председател и 

членове на 

Комисия по 

БДП в ДГ 

Комуникация за 

популяризиране на работата 

с децата по БДП 

Срок: постоянен. 

Официална 

интернет 

страница на ДГ 

Facebook групи 

Медийни 

съобщения 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: 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 по БДП: 

- Реализиране на образователни 

цели: Формиране на система от 

знания, умения и навици за БДП. 

Добро управление на 

дейностите за 

възпитание и 

Ръководство, 

педагогически 

екип 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на деца по БДП.  

Срок: постоянен. 

годишен доклад  
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- Запознаване с опасностите на 

пътя, начини за тяхното 

предотвратяване и защита от 

въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното 

движение. 

- интегриране на темите по БДП в 

темите от образователните 

направления 

-  Организация на обучение по 

БДП в преднамерени сигуации, 

игри, наблюдения и разходки.  

- Симулативен характер, 

практическа насоченост, обучение 

в занималнята, в учебно-

тренировъчен център по БДП в ДГ 

- обучение в реални условия - по 

време на учебни наблюдения и 

екскурзии извън ДГ 

- използване на: информационно-

познавателни методи(наблюдение, 

разговор, разказ, беседа, пътни 

казуси) 

- използване на игри - 

познавателни, дидактични, 

сюжетно-ролеви, компютърни, 

подвижни  и др.  

- практико-изпробващи дейности - 

(експеримент, упражнения) 

- използване на иновативни 

методи и подходи, адаптирани 

както към възрастта на децата, 

така и към духа на времето; 

- осигуряване на обратна връзка и 

оценка на ефективността от 

обучението по БДП. 

обучение на децата 

по БДП  

Подготвени деца по 

БДП. 
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2.1.2 Повишаване квалификацията на 

учителите във връзка с БДП.  

Подготвени учители 

в областта на БДП. 

Проучване и 

прилагане на добри 

практики. 

Ръководство Подобрена квалификация 

по БДП  

Срок: постоянен. 

годишен доклад  

 

 

 

2.1.3 Организиране и провеждане на 

инициативи по БДП 

 

- лятна академия по БДП с 

приложно колоездене. 

                                                                                                                      

- изложба детски рисунки „На 

улицата има правила!“ 

Подкрепа за знания 

и умения на децата 

по БДП. 

Комисия по БДП Изпълнени инициативи 

 

 

Юни 2021 

 

Май 2021 

 

Годишен доклад 

2.1.4 Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна и 

възпитателна дейност  

Осигуряване на 

безопасен транспорт 

за пътуващите деца 

Ръководство Изпълнени мерки за 

ограничаване на риск от 

ПТП при организиран 

превоз на деца.  

годишен доклад 

2.1.5 Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

- Национална кампания „Да 

запазим децата на пътя” 

- Световен ден за възпоменание на 

жертвите ПТТ  

Подготвени и 

информирани деца 

за рискове, свързани 

с  БДП. 

Комисия по БДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП   

 

годишен доклад  

2.1.6 Осигураване на образователна 

среда за обучение по БДП. 

- кътове по безопасност на 

движението и снабдяване с 

хронометър и стойки за приложно 

колоездене.                                                                                              

- обезопасяване зоните около ДГ 
- НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул 

„Площадки за обучение по БДП“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Съвременна 

образователна среда 

за обучение по БДП 

Ръководство 

Комисия по БДП 

Подобрена МБ по БДП   

 

годишен доклад  
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План-програмата е актуализирана с решение на ПС, Протокол № 7/02.04.2021 г., утвърден със заповед на директора № 

4/02.04.2021г.  

 

Комисия по БДП, назначена със Заповед на директора № 5/19.09.2020 г. 

Председател: Мариана Ванкова – старши учител 

      Членове: Мануела Петрова – учител 

                     Стилияна Йорданова – учител 

                     Валентина Андреева - учител 

 


