
ДЕТСКА ГРАДИНА ,,КРЕМЕНА‘‘

Детска Градина „ КРЕМЕНА” р-н ,,Тракия“ р.Пловдив, ул. „Цар Светослав Тертер“ №29, бл. 11, вх.А,
Б, В,тел.032/682291, mail:kremena@dg.plovdiv.bg

Утвърждавам
Директор :

/Борислава Вичева/

на Комисията за възпитанието и обучението
по безопасност на движението по пътищата (БДП) при

ДГ,,КРЕМЕНА”
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

Настоящият план  е  приет  на заседание на  педагогически съвет с Протокол № 1/ 12.09.2022 г.
и е утвърден  със заповед № РД-09- …./15.09.2022 г.



І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На основание т.3. от Решение № 542/07.06.2005г. на Министерския съвет (,, Министърът на образованието и науката да предприеме
действия за създаване на училищни комисии по безопасност на движението”) и т. 10 от “Концепция за обучението на децата и
учениците по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и българското училище”(МОН, 2003). във всяка детска
градина и училище трябва да се създаде и да функционира училищна комисия (УК) по БДП. 

ЗАДАЧА НА УК БДП:
Да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП във всяка детска
градина.

Председател на УК по БДП:
Стела Папазова –  учител ДГ
Състав на комисията:

1. Светлана Абаджиева – старши учител ДГ
2. Нели Благоева – старши учител ДГ
3. Стефка Мандрова – учител ДГ

ІІ. ЦЕЛИ
Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да се опазят живи на пътя.
Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП в детската
градина

ІIІ.ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на движението по
пътя.
2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен
характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП



4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската градина
(обезопасяване около детската градина)
5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на
възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното
съдържание.

ІV. ДЕЙНОСТИ
№ Дейност Място

на провеждане
Срок/

Период на
провеждане

Отговорник Забележка

І. ОБЩИ
1. Изготвяне на план за работа през учебната година ДГ „Кремена” м.септември

2022г.
УК БДП

2. Приема на плана на УКБДП на заседание на
Педагогическия съвет.

ДГ „Кремена” м.септември
2022г. УК БДП

3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността
на комисията по БДП, нейната роля и място в

обучението на децата.

ДГ „Кремена” м.октомври
2022г.

УК БДП

4. Приемане и съгласуване на плановете на отделните
екипи от учители.

ДГ „Кремена” м.ноември
2022г.

УК БДП

5. Приемане и съгласуване на плановете на отделните
екипи от учители.

ДГ „Кремена” м.декември
2022г.

УК БДП

6. Извършване на оглед и при необходимост изготвяне
на предложение за обезопасяване района на ДГ.

ДГ „Кремена” м.януари
2023г.

Директор
УК БДП

ІІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
7. Включване на учители в курс по ,,Методика на

преподаване на БДП”.
м.октомври

2023г.
Директор



8. Включване на учители в курс ,,Училищни комисии по
БДП”.

м.октомври
2023г.

Директор

9. Включване на учители в курс ,,Интерактивни методи
при възпитанието и обучението на децата по БДП”.

м.март
2023г.

Директор

ІІІ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ
10 Ангажиране на родители в оказване на помощ при

провеждане на учебни ситуации, състезания, открити
моменти и др. по БДП. 

ДГ „Кремена” м.февруари
2023г.

Учители по групи
УК БДП

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

конкретни мерки. 

ДГ „Кремена” м.февруари
2023г.

Учители по групи

12 Провеждане на открити моменти по БДП. ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

13 Провеждане на анкета с родителите по проблемите на
БДП

ДГ „Кремена” м. ноември
2022 г.

Учители по групи

ІV. ПРИВЛИЧАНЕ НА СПОНСОРИ
14 Обогатяване на кабинетите по БДП с библиотечен

фонд на специализирана педагогическа, методическа
и др. литература по темата.

ДГ „Кремена” постоянен УК БДП

15 Изграждане на интерактивна площадка в дворното
пространство. 

ДГ „Кремена” м. май
2023 г.

Директор
УК БДП

16 Закупуване на светлоотразителни жилетки и
светлоотразителни елементи

ДГ „Кремена” м. май
2023 г.

Директор
УК БДП

17 Закупуване на демонстрационни табла за
онагледяване

ДГ „Кремена” м. септември
2023 г.

Директор
УК БДП



18 Закупуване на учебни помагала за самостоятелна
работа на децата по БДП

ДГ „Кремена” м. септември
2023 г.

Директор
УК БДП

V. КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

19 Спазване на учебната програма за детските градини
от ,,Концепция за възпитанието и обучението по БДП

в детските градини и българското училище” при
разработването на учебни планове. Преподаване на
учебния материал да е съгласно утвърдените учебни

програми и глобални теми за всяка отделна
възрастова група.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

20 Задължително отразяване на преподадения учебен
материал в дневниците на групите и в протокол БДП.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

21 Редовно провеждане на задължителните учебни
ситуации по БДП.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

22 Съвместни посещения с директора на учебни
ситуации по БДП в отделните възрастови групи.

ДГ „Кремена” постоянен Директор
УК БДП

23 Интегриране на обучението по БДП с другите
образователни направления.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

24 Използване на интерактивни методи във
възпитателно-образователния процес.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи

25 Провеждане на разговори с децата за припомняне
правилата за безопасност на движението и

удостоверяването за провеждането да става с
протокол и подпис на учителя преди всяко

организирано напускане на сградата на детската
градина (разходки, екскурзии, наблюдения, и други.

ДГ „Кремена” постоянен Учители по групи



Попълване на уведомително писмо от учителя –
водещ на групата до директора на детската градина и
наличие на поставена от него резолюция за даденото
разрешение относно излизането на групата извън ДГ.

VІ. СЪСТЕЗАНИЯ ПО БДП
Разработване на регламент за състезанията на ниво

отделна група.
ДГ „Кремена” м. октомври Учители по групи

Разработване на регламент за състезанията на ниво
детска градина. 

ДГ „Кремена” м. октомври УК БДП Приложение
№ 1

Провеждане на "Ден на БДП" ДГ „Кремена” м. май УК БДП
Учители по групи

Изготвил: УК БДП ДГ „Кремена”

Председател:.................................
/Борислала Вичева/

Членове:

1. Светлана Абаджиева – старши учител ДГ

2. ……………………… – учител ДГ

3. ……………………….. – учител ДГ


