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I.ЦЕЛ:  

Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с БДП, 
придобиване на основни компетентности за разпознаване и преценка на основни ситуации и фактори 
при тяхното участие в движението по пътя. 

II. ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на компетентности за поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения.  
2. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на 
човека от въздействия с опасен характер предизвикани от уличното движение.  
3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им. 
4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване 
качеството на възпитателно-образователния процес. 
 5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване на правилата по 
БДП. 
 
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 
1.Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение. 
2.Формиране на трайни навици за безопасно движение по уличното платно. 
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 
 1. Организацията се извършва от Директора на ДГ „Вълшебство” с. Драгижево със съдействието на  
Комисията по безопасност на движение по пътищата в ДГ „Вълшебство” .  
2. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с Държавните образователни 
стандарти.  
3. През учебната година ситуациите по БДП се провеждат от учителите в групата, съобразени със 
специфичните условия за обучение и възпитание, по определен график утвърден със заповед на 
Директора на ДГ. 
 
V. ДЕЙНОСТИ 

Месец Дейност Срок Отговорник 
09.2022 г. Изграждане на  Комисия по 

безопасност на движение по 
пътищата (КБДП) 

15.09.2022 г. Директор 

 Изготвяне на План от  Комисия по 
безопасност на движение по 
пътищата (КБДП) 

17.09.2022 г.  Председател на 
КБДП 

 Приемане на План на КБДП на 
заседание на ПС 

20.09.2022 г. Директор 

 Провеждане на открити практики в 
групата 

15.09.2022 г. – 
31.05.2023 г.  

Учители 

 Дейности по обезопасяване района на 
ДГ 

15.09.2022 г. Директор 

 Осигуряване информираност и 
публичност на дейностите по 
БДП,чрез сайта на ДГ „Вълшебство” 

Постоянен КБДП 

05.2023 г. Съвместно участие на родители и 
учители  в кампания „Просто спазвай 
правилата !” 

31.05.2023 г. Учители 
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МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Запознаване на педагогическите специалисти с най-

новите изисквания, свързани с обучението и 
възпитанието по БДП на децата от 3 до 7 годишна 
възраст 

25.09.2022 г. Директор 

2. Провеждане инструктаж по БДП с родители и 
учители 

30.09.2022 г. Учители 

3. Осигуряване на необходимите учебни средства и 
учебни  помагала за децата и методически 
ръководства и насоки за учителите 

30.09.2022 г. Председател на 
КБДП 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Представяне на нагледни материали по темата за 

безопасността на движението по пътищата 
30.10.2022 г. Председател на 

КБДП 
2. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и  

четвърта възрастова група на тема: „Моят път до 
детската градина” 

30.10.2022 г. Учители 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и  

четвърта възрастова група на тема: „Пътни знаци” 
30.11.2022 г. Учители 

2. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и  
четвърта възрастова група на тема: „Кръстовище” 

30.11.2022 г. Учители 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорни
к 

1. Провеждане на разговор – беседа с децата за 
поведението им като участници в пътното движение 

23.12.2022 г. Председател на 
КБДП 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и  

четвърта възрастова група на тема: „Пътници и 
пешеходци” 

28.02.2023 г. Учители 

2. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и  
четвърта възрастова група на тема: „Разходка из 
града” 

28.02.2023 г. Учители 

3. Провеждане на педагогическа ситуация в първа и 
втора  възрастова група на тема: „Нашата улица” 

28.02.2023 г. Учители 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Провеждане на педагогическа ситуация в първа и 

втора  възрастова група на тема: „Къде играят 
децата” 

31.03.2023 г. Учители 

2. Провеждане на педагогическа ситуация в първа и 
втора  възрастова група на тема: „На улицата” 

31.03.2023 г. Учители 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и 

четвърта възрастова група на тема: „Шофьори” 
30.04.2023 г. Учители 

2. Провеждане на педагогическа ситуация в първа и 
втора възрастова група на тема: „Пресичам 
безопастно” 

30.04.2023 г. Учители 

3. Провеждане на педагогическа ситуация в първа и 
втора възрастова група на тема: „Сфетофар другат” 

30.04.2023 г. Учители 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2023 Г. 

№ Дейност  Срок  Отговорник 
1. Провеждане на педагогическа ситуация в трета и 

четвърта възрастова група на тема: „Градът 
оживява” 

31.05.2023 г. Учители 

 
Състав на Комисията по БДП: 
 
Председател: Ани Петрова 
 
Членове: 1. Гинка Димитрова 
 

                                           

 


