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ПОЛИТИКА 
 

 ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

 

 
   Настоящата политика е изготвена в съответствие със следните нормативни 

документи:  

  - Стратегия на МОН за изпълнение на националната стратегия на РБ за подобряване 

БДП за периода 2011-2020 г. 

  - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.)Обн. - 

ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. 

 - Програми за обучение по БДП за първа , втора , трета и четвърта възрастова група в 

ДГ  , утвърдени със Заповед № РД 09 -2684 / 20.09.2018 на МОН 

- Система за организация и управление на дейностите ,свързани с възпитанието и 

обучението по БДП в системата на ПУО ,утвърдена със заповед на министъра № РД 09-

1289 /31.08.2016 г. 

Подлежи на актуализиране при промяна на нормативната уредба 

 

     Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за 

изграждане на отношение към пътната безопасност. Глобалната цел на образователния 

процес по БДП изисква у децата  да се изградят елементарни представи и понятия за 

пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци   

   Обучението по БДП е  неделима част от цялостното образование и възпитание на 

личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му 

развитие. Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътя, а някои юноши 

съзнателно ги търсят. Ето защо, обучението по безопасно движение трябва да доведе до 

развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в 

съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля е създаването на определен 

начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната 

безопасност на детето, но и сигурността на останалите участници в движението.Затова 

насочваме образователния процес   към формиране у децата на нова култура – 

транспортната култура, която включва в себе си:  

   - система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на 

собствените и на околните, здраве и живот;   

  - компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и 

усъвършенстване на уменията за безопасно поведение;  

  - начин на мислене, култура на бита и поведението, и защитни механизми на 

отделната личност, с цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на 

сигурността на останалите участници в движението;  

   - дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение    
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    Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) е вид социално учене, 

при което водеща е ролята на практическите умения. В обучението по БДП се 

формират три групи умения: 

    -умения за самозащита – на сензомоторно равнище ; 

   - интелектуални умения – базирани на нознаване на правилата за движение на 

пешеходци и велосипедисти ,умения за анализ , сравнение ,откриване на причинно-

следствени връзки ; 

  - практически умения – свързани с овладяване на действия с цел вземане на решение 

за правилно поведение в пътна среда  

   Обучението по БДП е предимно активно – действено, децата играят музикални, 

подвижни и дидактични игри; моделират различни ситуации; включват се в 

състезателни игри. То не е изключено от процеса на ограмотяване, а е вътре в него. 

Това се дължи на интегративният характер с всички образователни направления. При 

обучението на децата  се усвояват не само знания и умения за безопасност на 

движението, но се развиват  интелектуални умения за опериране с тези знания в 

практически ситуации  

   При подготовка на тематичните  разпределение  за предстояща учебна година  

педагогическите екипи спазват утвърден със заповед график за провеждане на 

педагогическите ситуации по тематична област "БДП " , съобразен  с Резолюции  на 

ООН /всяка трета неделя на м. ноември да се  отбелязва Световният ден за 

възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.  , а през м.май  се 

провежда Глобална седмица по пътна безопасност 

   В началото на всяка учебна година със заповед директорът  определя състава на 

комисията по БДП ,която разработва План по БДП и План на комисията по БДП. 

    За повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП всяка 

учебна година педагогически специалисти преминават квалификационен курс 

,,Методика на обучението по БДП” и ,,Специфични умения за работа в училищна 

комисия по  БДП " 

  Във всяка група има табло по БДП , което се актуализира в съответствие с 

възрастовата група и възприетото образователно съдържание . 

    Политиката по БДП се реализира съвместно с участието : 

-  на родители в  изложби;  празници; тренинги; конкурси за рисунки и макети и др.; 

- на служители от сектор „Пътна полиция „ на ОД на МВР 

 Конкретните  дейности за реализиране на настоящата политика  се залагат в 

годишен план  по БДП . 
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