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Планът е разработен на основание Система за организация и управление на 

дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и 

училищно образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289 /31.08.2016г на МОН. 

 Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОС. 

 Комисията в детската градина информира и осигурява условия на учителите за 

участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

 

І. Цел : 

Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване  на възпитателно-

образователния процес по БДП в детската градина. Изграждане на елементарни общи 

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

пешеходци. 

ІІ. Задачи : 

  1.  Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна 

адаптация към условията и движението по пътя. 

   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. 

ІІІ. Мероприятия и дейности : 

 

Месец септември 

1. Приемане план на КБДП  на педагогически съвет. 

2. Месечно работно заседание на КБДП. 

 

Месец октомври 

1.Провеждане на  анкета с родителите на всички деца на тема „Познава ли вашето дете 

правилата за БДП“. 

2.Квалификация на учителите – запознаване с новите материали по БДП (проучване на 

литература и дидактични пособия). 

 

Месец ноември 

1. Обновяване на салона по БДП с табла, пътни знаци и пешеходна пътека. 

2. Педагогическа ситуация по БДП в Четвърта група  

3. Провеждане на игри  по БДП във Трета група. 

 

Месец декември 

1.Провеждане на дейности по обезопасяване района на ДГ при зимни условия: почистване и 

опесъчаване при необходимост. 

2. „Пешеходци и автомобили” – изготвяне на колективни изделия – рисунки, макети и 

изложба на произведенията. 
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Месец януари 

1. Провеждане на игри по БДП  Втора група. 

2. „Аз и моето семейство” презентация за безопасно пътуване. 

 

 

Месец февруари 

1. Посещение на ситуация по БДП в трета  група. 

2. Изготвяне на информационно табло във всички групи на тема: „Пътна безопасност” 

 

Месец март 

1.Запознаване на родителите чрез табла за превенция на децата за безопасно поведение на 

улицата.  

2.Представяне на постановка от гостуващ куклен театър с подходяща постановка. 

 

Месец април 

1.Организиране на среща с представител на КАТ  и подготвителни групи на тема: 

„Намаляване на предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия“. 

 

Месец май 

1. „Разпознавам пътните знаци” – спортно състезателни игри в ДГ. 

 

Месец юни 

1.Отбелязване на 29 юни –„ Ден пътна безопасност”- инициативи в групите. 
2. Доклад на КБДП пред педагогическия съвет за изпълнение на плана на комисията за 

учебната година 

 

Съвместна работа с родителската и друга заинтересована общественост /„Пътна 

полиция” към МВР, община, неправителствени организации и др./ 

 

    Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, 

състезания, открити моменти и др. по БДП. 

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

набелязване на конкретни мерки. 

    Провеждане на съвместни мероприятия с родителите за затвърдяване знанията по БДП. 

При обявена извънредна ситуация в страната съвместната работа с родителите онлайн или 

при възможност на двора. 

 

Комисията по безопасност на движението по пътищата е назначена от директора на 

ДГ „Звънче” гр.Козлодуй със заповед №   / 28.09.2022 г.  

 

Председател:  

Мария Патроева – старши учител 

 

Членове: 

Красимира Балиева – старши учител 

Eли Русолова -учител 
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