
 



 

13. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и 

без светофарна уредба, и при наличие на регулировчик. 

14. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт. 

15. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.   

16. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите. 

17. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и родителите 

от дома им до ДГ и обратно.   

18. Подобряване на материалната, учебна и игрова база. 

III. Дейности и мероприятия 

№ Дейности и мероприятия 
Срок на 

изпълнение 
Отговорник 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

  

6.  

 

 

7.  

 

 

8. 

 

 

 

9.   

 

 

 

10. 

Приемане План за БДП на Педагогически 

съвет. 

 

„Ден на мобилността“ - съвместна 

инициатива с родителите. 

 

Запознаване на педагогическия колектив с 

дейността на комисията по БДП, нейната роля 

и място в обучението на децата.  

 

Разработване на Програма за осигуряване на 

необходимите методически ръководства и 

дидактически средства по БДП.  

 

„Пешеходци и автомобили“ - забавни игри. 

 

Планиране, организиране и провеждане на 

ВОП по БДП, в съответствие с Концепцията и 

ДОС за възпитанието и обучението по БД по 

пътищата в ДГ.  

 

Квалификация на учители  по дисциплината 

БДП.  

 

Извършване на дейности по обезопасяване 

района на детската градина.  

 

Контрол на графика  за безопасно пътуване с 

автобус при организирани мероприятия извън 

детската градина.  

 

Обсъждане на идеи за обновяване на 

материално-техническата база по БДП за 

следващата учебна година.  

 

Комисията по БДП докладва пред 

Педагогическия съвет за:  

 Изпълнението на плана на Комисията за 

учебната година;  

 Предлага за обсъждане и приемане план 

на УК по БДП за следващата учебна 

година.  

м. септември  

2021 г. 

 

м. септември  

2021 г. 

 

 

м. ноември 

2021г. 

 

 

м. ноември 

2021г. 

 

м. февруари 

2022 г. 

 

 

м. март  

2022 г. 

 

обучителна 

организация 

 

при 

необходимост  

 

при 

необходимост  

 

 

 

м. май 2022г. 

 

 

м. май 2022 г. 

 

 

Директор 

Комисия по БДП  

 

Учители по групи  

 

 

 

Председател на комисията 

по БДП  

 

 

Комисия по БДП 

Учители по групи  

 

Комисия по БДП 

Учители по групи 

 

 

Учителите по групи 

 

 

Комисия по 

квалификацията 

 

РРП 

 

 

 Старши учители и учители  

 

 

 

Комисия по БДП 

Учителите по групи 

 

 

Председател на комисията 

по БДП 

 

 

 



 

 

Годишен план по БДП 

за подготовката на децата от I  група за безопасно движение по 

пътищата - учебна 2021/2022 г. 
 

ЦЕЛ: Начално ориентиране в пътната среда. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма. 

2. Развитие на пространствените представи за най-близката пътна среда. 

3. Спазване на правила при пътуване в автомобил. 

4. Познаване на наименования на превозни средства. 

5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението. 

 
Области 

на 

компетен

тност 

Тематично 

направление 
ТЕМА Очаквани резултати и нови понятия Месец 

 

Пътна 

среда 

Елементи, 

обхват и вид 

на пътя 

 

 

1. Мотор  

Добива представа за превозни средства и 

изброява основни части. 

Възпроизвежда по указание 

последователни действия за създаване на 

модел. 

 

Януари 

2022 г. 

Пътна 

среда 
Обезопасител

ни и защитни 

средства 

 

 

2. Светофар 

 

Запознава се със светофара като 

помощник в движението.  

Създава образ от различни по форма и 

големина части. 

 

 

Февруари 

2022 г. 

 

 
Пътна 

среда 

Пътни 

превозни 

средства 

 

3. 

Разпознавам 

звук и цвят-

светофар 

Различава цветовете на светофара – 

червен, жълт, зелен.  

Различава звуци, характерни за уличното 

движение, и ги определя по сила.  

 

Февруари 

2022 г. 

Пътна 

сигнализация 

 

 

4. С мама и 

татко на 

разходка 

Разпознава участници в движението.  

Научава къде и как се движи за ръка с 

възрастните, когато е на разходка. 

Определя разстояние до възрастния – 

близо, далече. 

 

Март 

2022 г. 

Участници в 

движението 

 

 

5. Пътувам с 

мама и татко 

Знае мястото си в автомобила и назовава 

предпазните средства, които използват 

децата.   

Спазва нормите за безопасно поведение 

когато пътува в автомобил.  

 

Април 

2022 г. 

 
В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование образователната подготовка по БДП на 

децата от предучилищна възраст може да се провежда самостоятелно в образователно 

направление „Околен свят“ или интегрирано в други образователни направления и 

режимни моменти. Основните и допълнителните форми за осъществяване на 

образователния процес по БДП се разработват по ред и условия, предвидени в чл. 65 от 

ЗПУО и чл. 23 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование. 

  



Годишен план по БДП 

за подготовката на децата от II  група за безопасно движение по 

пътищата - учебна 20221 / 2022 г. 

 
I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина: 

 1. Формиране на начални представи за пътната среда. 

 2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя. 

 3. Формиране на култура на поведение на пътя. 

 

II. Област на компетентност: 

1. Пътна среда. 

2. Правила и култура на поведение на пътя. 

 

III. ЗАДАЧИ:  

1. Разпознаване основните елементи на улицата. 

2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността. 

3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна 

уредба. 

4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства. 

5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“. 

6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека. 

 

Област на 

компетент

ност 

Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати Месец 

 

Пътна среда 

 

 

 

 

Елементи, 

обхват и вид 

на пътя 

 

1. Къде играят 

децата 

 

Знае къде не може да се играе – на 

уличното платно, край паркирали 

коли, в близост до бордюра. 

 Познава правила за безопасна игра 

с ролери, тротинетка, триколка. 

 
 

Ноември 

2021 г. 

Пътна 

сигнализация 
2. Пресичам 

безопасно 

Знае правила за пресичане на 

улицата със или без светофарна 

уредба. 

Предвижда опасностите при 

пресичане на улицата. 

Знае правилата за пътуване в 

автомобил, като използва детско 

столче. 

 

Декември 

2021 г. 

 

Правила и 

култура на 

поведение 

на пътя 

 

Опасни и 

безопасни 

места за игра 

 

3. Нашата 

улица 

Може да изброи основните 

елементи на улицата.   

Знае къде се движат пешеходците и 

къде – превозните средства 

 

Февруари 

2022 г. 

Правила за 

движение в 

жилищна 

зона 

4. Светофар-

другар 

 

Разпознава сигналите на светофара. 

Спазва правила за пресичане на 

улицата. 
 

Февруари 

2022 г. 

 

Правила и 

култура на 

поведение 

на пътя 

 

Основни 

правила за 

движение на 

велосипед 

5. Моят 

велосипед 

Знае частите на велосипеда, 

защитните и обезопасителни 

средства. 

Знае как да  потегля, да спира, да 

паркира и да регулира темпото на 

велосипед на помощни колела.  

 
 

м.Април 

2022 г. 



Годишен план по БДП 

за подготовката на децата от III група за безопасно движение по 

пътищата – учебна 2021/2022 г. 
 

 

I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина: 

 1. Формиране на начални представи за пътната среда. 

 2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя. 

 3. Формиране на култура на поведение на пътя. 

 

II. Област на компетентност: 

1. Пътна среда. 

2. Правила и култура на поведение на пътя. 

 

III. ЗАДАЧИ:  

 1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала. 

 2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинни средства. 

 3. Спазване на основни правила на пешеходци и развитие на навици за културно 

поведение. 

 4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за 

велосипедисти. 

 5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода. 

 

Област 

на 

компете

нтност 

Тематично 

направлени

е 

Тема Очаквани резултати Месец 

Пътна 

среда. 

 

 

 

Елементи, 

обхват и вид 

на пътя 

1. Моят път до 

детската градина 

Разбира предназначението на 

обществени сгради в близката среда. 

Показва познаване на правила за 

движение по улицата 

 

Септември 

2021 г. 

Пътни знаци 2. Чиста е нашата 

улица 

Има представа за норми и правила за 

опазване на чистота в близката среда. 

Показва познаване на правила за 

движение по улицата 

Има представа от начините за разделно 

събиране на отпадъци. 

 
 

Декември 

2021 г. 

Пътни 

превозни 

средства 

3. Внимание!Улица. Показва познаване на правила за 

движение по улицата.  

Пресъздава в ситуативни игри 

правилата за движение и поведение на 

улицата. 

 

Декември 

2021 г. 

Правила 

и култура 

на 

поведени

е на пътя 

 

 

 

 

Правила за 

движение на 

пешеходец 

4. Ако се загубя? Обяснява адекватни норми на 

поведение спрямо познати и непознати 

за него лица. 

Показва познаване на правила за 

движение по улицата 

Има представа за професии от близкото 

обкръжение – полицейски служител. 

 

Януари 

2022 г. 

Правила за 

движение на 

велосипедис

5. Кое превозно 

средство къде се 

движи 

Различава превозните средства спрямо 

мястото на придвижване. 

Показва познаване на правила за 

Март 

2022 г. 



т 

 

движение по улицата 

Прилага знанията си във 

всекидневието. 

 

 

Опасни и 

безопасни 

места за 

игра 

6. Превозни 

средства 

Работи с хартия и други материали и 

инструменти, като ги подбира и 

комбинира. 

Закрепва чрез лепене и получава 

обемен образ. 

Показва познаване на правила за 

движение по улицата 

Включва модела в игрови дейности. 

 

Март 

2022 г. 

 



Годишен план по БДП 

за подготовката на децата от IV  група за безопасно движение по 

пътищата – учебна 2021/2022 г. 

 
 

I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина: 

 1. Формиране на начални представи за пътната среда. 

 2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя. 

 3. Формиране на култура на поведение на пътя. 

II. Област на компетентност: 

3. Пътна среда. 

4. Правила и култура на поведение на пътя. 

 

III. ЗАДАЧИ:  

 1. Ориентиране в пътната среда и маркировката в града. 

 2. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище 

 със и без светофарна уредба, и при наличие на регулировчик. 

 3. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт. 

 4. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист. 

 5. Усъвършенстване на сензо-моторни умения за защитеност. 

 

 

Област на 

компетентно

ст 

Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати Месец 

Пътна среда  

 

 

 

 

 

Елементи, 

обхват и вид 

на пътя  

 

1. 

Улицата 

има 

своите 

правила 

Разбира и демонстрира необходимото 

различно поведение и спазване на 

правила, когато е на улицата. 

Прилага в инсценирани ситуации 

правилата за поведение и движение 

по улицата. 

 

 

Септември 

2021 г. 

Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя 

 

 

Правила за 

движение на 

пешеходец 

2. Чисто и 

безопасно 

Обяснява природозащитна дейност на 

хората и грижи за чиста природна 

среда. 

Познава и спазва правилата за 

движение по улицата. 

Има представа от начините за 

разделно събиране на отпадъци. 

Умее да поддържа чистота в близката 

среда и разбира нейното значение. 

 

Декември 

2021 г. 

Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя 

 

 

 

 

Правила за 

поведение на 

автобусната 

спирка 

3. Улично 

движение 

Познава и спазва правилата за 

движение по улицата. 

Разбира и демонстрира необходимото 

различно поведение и спазване на 

правила, когато е на улицата и в 

превозно средство 

 

Декември 

2021 г. 

Правила за 

движение в 

жилищна 

зона 

4. 

Телефон 

112 

Разбира и демонстрира адекватни 

норми на поведение спрямо познати и 

непознати за него лица.  

Познава и спазва правилата за 

движение по улицата. 

Умее да търси помощ, когато има 

нужда. 

Разпознава местните органи за ред и 

сигурност и има представа за тяхната  

Януари 

2022 г. 



 


