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 Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП. 
Срок: постоянен 
Отговорник: Директор 
 

2.Взаимодействие между институциите при изпълнение на дейностите по БДП 
 

 Изпълнение на методически указания и документи във връзка с безопасно 
поведение на улицата. 

Срок: постоянен 
Отговорник: КБДП 
 

3.Партньорство и прозрачност в политиката по БДП, чрез сътрудничество с 
гражданския сектор и обществото 
 

 Провеждане на заседания на комисията по БДП- минимум четири заседания 
годишно. 

 Обмен на информация 
 Съвместни инициативи- беседа, викторини 
 Разпространение на анкети, брошури и други информационни материали по 

БДП 
 Организиране и провеждане на консултации и семинари с родителите по важни 

теми в областта на БДП 
 Обсъждане на проблемите по БДП на родителски срещи 
 Ангажиране на родителите и други лица в системата за оказване на помощ при 

провеждане на празници, състезания, тържества и др. 
Срок: постоянен 
Отговорник: КБДП, учители, родители 

4.Дейности по превенция на рисковете за здравето и живота на децата. 
 

 Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата по 
БДП в ДГ 

- Петминутка към педагогическата ситуация-  краткотрайно мероприятие за 
напомняне на децата изискванията за безопасно придвижване по пътищата в 
ролята им на пешеходци.  

                                                                         Срок: постоянен, Отговорник: УГ 
 
 Интегриране на темите по БДП с темите от учебното съдържание по 

образователни направления 
                                                                  Срок: постоянен, Отговорник: УГ 
 

 
 Използване на учебни материали, програми и  подходи, адаптирани към 

възрастта на децата и духа на времето. 
- Мини лекция на тема : „ Дисциплината е любов“ 

                                                                  Срок: постоянен, Отговорник: УГ 
 

 Практическа насоченост на ситуациите 
- „ Междучасие с КАТ“- посещения на представители на КАТ в ПГ на ДГ, 

целящи повишаване на теоретико-практическата подготовка на децата по 
БДП 
                                                          Срок: м. октомври-май, Отговорник: КБДП 

 
 Обучение по оказване на първа помощ 
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                                               Срок: м. ноември, Отговорник: мед. сестра, КБДП 
 

 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с 
обучението по БДП- курсове, практикуми, тренинги. 

                                                                          Срок: постоянен, Отговорник: УГ 
 Организиране и провеждане на инициативи и състезания с децата от големите 

групи 
- „ На улицата всеки знае- не бива да се тича и играе“ 
                                                                    Срок: ноември, Отговорник: УГ, КБДП 

 Периодично провеждане на игри на двора, както и на дидактични игри по БДП 
на открито 
- Викторина по БДП, проведена в практически условия в защитена среда- 

площадката по БДП 
- Разиграване на игри: „ Донеси ми пътен знак“, „ Какво би направил, ако..?,  

„ Пешеходци и автомобили “, „ Слушай сигнала“, „ Да поправим светофара“ 
                       Срок: септември- май, Отговорник: УГ, КБДП 

 Включване на деца в провеждането на превантивни кампании за опазване на 
живота и здравето им на пътя:  „ Как да се движим безопасно“ , значението на 
предпазните колани, каски, седалки и светло отразителни жилетки. 
- Интерактивни уроци на тема: „ Колко опасни са няколко секунди поглед в 

телефона“, „ Коланът спасява животи“ 
Срок: м. постоянен, Отговорник: УГ, КБДП 

 
 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността 16-22.09 

-  постери, плакати, рисунки на деца, изложби 
                                                            Срок: м. септември, Отговорник: КБДП 

 
 Отбелязване на Европейски ден без загинали на пътя- 26.11 

- обучителни презентации „ Безопасно движение в приказките“, „ Правилата 
знаем, заедно играем“  

- „ Посланията на есенния лист“- послание за спазване на правилата с 
прикрепен есенен лист, подарък към родители и други водачи на МПС 

Срок: м. ноември, Отговорник: УГ, КБДП 
 

 Световен ден за възпоминание на жертвите от ПТП- 20.11 
-  постери, плакати и други нагледни материали, рисунки на деца, изложба/ 

 
                                                                  Срок: м. ноември, Отговорник: УГ, КБДП  
 

 Провеждане на планирани театрални спектакли, постановки по теми по БДП в 
ДГ 
- „ Приказка за светофара и неговите приятели“ 

Срок: м. януари- февруари, Отговорник: КБДП 
 

 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз 
на деца при екскурзии, излети, разходки, наблюдения на открито- ангажиране на 
родители за оказване на помощ при провеждане на екскурзия, празник, 
състезания, тържества и др. по БДП.  

Срок: постоянен, Отговорник: директор, УГ, МС 
 

 
Планът е приет на Педагогически съвет с Протокол № 1 /15.09.2022 г. и е утвърден със 
Заповед РД-09-06/15.09.2022г. 
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септември 
1.Приемане План за работа на КБДП. 
2. Проверка безопасността на района около детската градина: огради; пешеходни 
пътеки тип  зебра; преградна решетка пред централен вход на ДЗ; указателни знаци; 
забрана влизането на МПС в двора на сградата. 
3. Информиране на педагогическия съвет за дейността на КБДП и организацията на 
обучението по БДП. 
4. Извършване на оглед в началото на учебната година и изготвяне на предложение за 
обезопасяване на района /подходяща пътна сигнализация, маркировка на прилежащите 
улици и изкуствени неравности, предпазни парапети на входа/. 
5. Запознаване с новостите, свързани с обучението по БДП. Обсъждане програмите и 
възможностите за ефективно провеждане на обучението по БДП. 
6. Разпределение на учебното съдържание по „Безопасност на движението по 
пътищата” по възрастови групи. Включване на същото в годишното тематично 
разпределение, което е част от програмната система на ДГ. 
7. Включване на квалификация по БДП в плана за квалификация. Планиране на 
мониторинг на изпълнението на дейностите в плана за контролна дейност на директора. 
 
октомври 
1. Проверка на разработените годишни планове за обучение по БДП. 
2. Актуализиране на къта по БДП и осигуряване на необходимите учебни помагала за 
обучението децата 
3. Изготвяне на план-график за различни форми на обучение през учебната година: 
- педагогически ситуации по БДП; 
- провеждане на „петминутка”; 
- игри, свързани с БДП; 
- среща със служители от КАТ; 
- изложба на детски рисунки. 
4. Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления. 
 
Ноември 
1.Провеждане на разговор-беседа с децата за поведението им като участници в пътното 
движение. 
2. Квалификация на учители по БДП 
3. 0тбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП 
 
Декември 
1.Открити пед. ситуации пред родителите по БДП. 
2.Ангажиране на родители и общественост в оказване помощ при провеждане на 
мероприятия по БДП. Съвместно обучение на деца и родители – прилагане наличния 
пример на родителите за обучението на детето по БДП. 
 
Януари 
1.Кръгла маса с родители и служители от КАТ на тема : „Внимание , дете на пътя !“ 
 
 Февруари 
1.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и родителите 
от дома им до ДГ и обратно – спазване на правилата по БДП – дискусия, проиграване. 
 
Март 
1.Среща с родителите: Разясняване ролята на семейството за усвояване на знания и 
умения за безопасно движение по пътищата. 
2. Практически упражнения и игри по БДП на открито 
 
Април 
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1.Организиране и провеждане на „Ден на БДП”- с викторини, състезания, игри, 
изложба с рисунки и др. 
2. Контрол и отчет върху: преподаденият учебен материал/планиране и отразяване 
системно в дневниците на групите; провеждане на разговори с децата за припомняне 
правилата за безопасност на движението и попълване на уведомително писмо от 
ръководителя на групата преди всяко организирано напускане на ДГ (екскурзии, 
походи, зелени училища, наблюдения и др. 
Май 
1.Отчет пред педагогическия съвет за изпълнение на плана на комисията за учебната 
година. 
2. 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. 
3. Предложение, обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 
4. Изготвяне на справка за работата на  по БДП за РУО 
 
Юни 
1. Стандартизирана информация след края на учебната година за резултатите от 
обучението по БДП и извънкласните дейности, състезания, кампании, участие в 
проекти, свързани с БДП.  
 
 
 

 
 
 

 


