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І. Анализ и оценка на действителното състояние на работата на детската градина по БДП 

 

 

Силни страни на обучението по БДП в детската градина Слаби страни на обучението по БДП в 

детската градина. Затруднения и проблеми.  

 

 

 Учителите в детската градина прилагат “Концепция за 

обучението на децата по Безопасност на движението по 

пътищата (БДП)“. В основата на методиката, разработена 

въз основа на концепцията, е залегнала идеята, че 

обучението и възпитанието на децата  по БДП е 

необходимо  да бъде насочено към възпитаване на 

транспортна култура и формиране на умения да се опазят 

те живи и здрави  на пътя. 

 ДГ разполага с дидактична база за работа с деца по БДП.  

 Учителите прилагат програмите за обучение по БДП за 

четирите възрастови групи, утвърдени със Заповед на 

МОН от 20.09.2018 г. Отчетените резултати на база на 

диагностика в края на учебната 2019/2020 година за 

всички възрастови групи са много добри. 

 Планираните дейности за 2019/2020 година са изпълнени 

резултатно.  

 
 

 Темата ,,Родители-деца” е все още не в 

достатъчна степен разработена. 

Необходимо е още съвместна работа с 

родителите за подобряване на 

транспортната култура, но родителите не 

проявяват интерес към тематиката. 

 Недостиг на финансови средства за 

закупуване на учебни помагала за децата и 

нежелание от страна на родителите за 

закупуване на такива. 

 Няма възможност детската градина да 

обособи отделни стаи за кабинети по БДП 

 След изграждането на новите детски 

площадки площадките по БДП са 

премахнати и се налага да се търси начин 

да се обособят нови на двора. 

 

 

Възможности за развитие и усъвършенстване на бъдещата работа 
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 Оформяне  на интерактивните площадки в дворното пространство на двете сгради.  

 Подобряване на съвместна дейност с родителите и с друга заинтересована общественост (,,Пътна полиция” към 

МВР, община, БЧК, неправителствени организаци и др.).        

  Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, състезания, открити 

моменти и други по БДП.  

 Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите по БДП и набелязване на конкретни 

мерки.  

 Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите. 

 Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП. 

 Обогатяване на библиотечния фонд със специализирана педагогическа, методическа и др. литература по БДП. 

 Използване на светлоотразителни жилетки и светлоотразителни елементи при извеждане на децата от всички 

учители.  

 Използване на демонстрационни табла за онагледяване. 

 Закупуване на повече учебни помагала за самостоятелна работа на децата по БДП. 

 

II. Нормативни основание за регламентиране на дейностите по БДП в ДГ“Радост“, Севлиево 

(https://www.mon.bg/bg/30): 

 

 Програми за обучение по БДП за първа, втора, трета и четвърта група, утвърдени със Заповед №РД09-2684 от 

20.09.2018 г на Министъра на образованието и науката. 

 Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на 

ПУО, Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката; 

 ЗПУО в сила от 01.08.2016 г. и ДОС за ПО – Наредба №5/2016 г. 

 Закон за движението по пътищата; 

 Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското училище и детските градини, утвърдена от 

министъра на образованието и науката през 2003 г. и учебна документация за възрастовите групи; 

 Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване на БДП за 

периода 2011-2020 г., Решение на МС №946/22.12.2011 г. 

 

III. Цели, задачи и очаквани резултати в предучилищното образование в областта на БДП 
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1. 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. 

 Внедряване на системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в 

системата на предучилищното образование. 

 

2. Задачи: 

 Подготовка на децата по БДП от всички възрастови групи, съгласно утвърдените от министъра на образованието и 

науката програми за възрастови групи. 

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

техния живот. Съвместна работа с родителите от ЗПО - 6 г. за проиграване с децата им на безопасен маршрут до 

училище. Съвместна работа с родителите по темата: „Пътят на първокласника“. 

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

 Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи 

компетентността по БДП дейности. 

 Оформяне на интерактивните площадки в дворовете на детската градина. 

 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. 

 

3. 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 условия за безпроблемно движение/предотвратяване на инциденти на пътя. 

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

 

IIІ. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

 

1. Административни дейности: 
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Срок за реализиране Дейност Отговорник Очаквани резултати 

07.09.2020 г. Изготвяне на план за работа на 

ДГ/комисията 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. 

Председателя на комисията 

по БДП, съгласно раздел 

VII А. 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 09-

1289/31.08.2016 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 „Радост“. 

Учителите на възрастовите 

групи 

 

Организационно 

планиране/структуриране на 

дейността по БДП 

22.09.2020 г. Заповеди от директора за: 

 Забрана на МПС 

 Определяне на комисия по 

БДП за новата учебна 

Директор Подобряване на 

организацията и 

управлението на дейностите 

по БДП 
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година 

 Утвърждаване на годишен 

план на ДГ и на плановете 

на групите. 

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 Ефективност на обучението 

по БДП, проследяване на 

индивидуалните резултати, 

коригиращи действия от 

родители и учители. 

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 ефектен текущ 

контрол. 

Директор 

Председател на комисията 

пo БДП 

Организационно 

структуриране на дейността 

по БДП 
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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 Организационно 

структуриране на 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 

Анилиз, оценка на 

изпълнението и коригиращи 

решения 
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09.09.2021 г. Изготвяне на план за работа на 

ДГ/комисията 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. 

Председателя на комисията 

по БДП, съгласно раздел 

VII А. 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 09-

1289/31.08.2016 г. 

Организационно 

структуриране на дейността 

по БДП 

16.09.2021 г. Заповед на Директора за 

сформиране на комисия за 

учебната 2020/2021 г. 

Директора Организационно 

структуриране и управление 

на дейността по БДП 

 

2. 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  

 

Св.Недялкова 

В.Пенева 

Ефективно овладяване на 

правилата за движение по 

пътищата. 
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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. 

 

3. 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 
Организационно 

структуриране на 

дейността 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.  
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у децата на базата на родителския 

авторитет и професионална 

компетентност. 

Неучебно време Обучение и възпитание на децата по БДП 

чрез ДФПС 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 

 

 4. Участие на учителите в квалификационни дейности: 

Срок за 

реализиране 
Участници Форма/ тематичен обхват Очаквани резултати 

март  

 2021 г. 

Силвия Косева 

 

Курс по методика чрез РУО Повишаване на 

методическата 

подготовка по БДП 

март 

 2021 г. 

Валентина Хараланова 

Аничка Асенова 

Курс за иновации чрез РУО Повишаване на 

методическата 

подготовка по БДП 

март  

 2021 г. 

Миронка Христова 

Светлана Недялкова 

Курс за комисия чрез РУО Повишаване на 

методическата 

подготовка по БДП 

март  

 2021 г. 

Директора Курс за контрол, планиране на БДП 

чрез РУО 

Повишаване на 

управленската и 
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методическата 

подготовка по БДП 

постоянен Учителите на групите 

Пом.възпитатели 

Директор 

Самообразование чрез:  интернет портал 

на МОН на ДКБДП, специализиран 

печат, обмяна на опит с колеги, Закона за 

движение по пътищата и други. 

Обогатяване на личната 

култура на участниците 

в пътното движение – 

деца и възрастни. 

 

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

 

Организира се от Срок за реализиране/ дейности Участници Отговорник 

28.09.2020 г. Празник съчетан с елементи от БДП 

съвместно с родителите 
Деца –  и родители Св. Недялкова 

С. Григорова 

16.09.2020 г. Ден на детската безопасност, 

организиран от областна управа – 

Габрово – изработване на 

светлоотразителни костюми за децата 

Родители и деца от ДГ С.Григорова 

В.Хараланова 

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, съгласно 

план от педагогически 

съвещание 

Ниво община 

 

Конкурс/изложба за детски рисунки 

„Аз се движа безопасно“ – във връзка с 

деня на БДП по сгради 

 

Учителите на децата от 

ПГ групи 

Комисия по БДП 

Учителите на ПГ 

ДГ „Радост“ Образователно развлечение за децата: 

Куклен театър от педагозите на тема: 

„Безопасно движение” по сгради 

 деца 

 

В. Христова 

И. Лалева 
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ДГ „Радост“ „Пет минутка“ Учителите на всички групи Учителите на всички 

групи 

ДГ „Радост“ Разработване,реализиране и оценяване 

на програми,при които се използват 

ИнтерАкт клуб - 

тиинейджери,напътстващи децата по 

отношение на безопасността на 

пешеходците на принципа „големите 

учат малките”. 

Деца ПГ Ивелина Тодорова 

19.04.2021 г. Ден на безопасността на движението 

(игри в двора на детската градина - 

развлечение) по сгради 

Децата -  

 

Мир.Христова 

В.Пенева 

 

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 на детската градина и  РУО – Габрово 

 
 


