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ДОКЛАД 
от 

Ненка Георгиева Маринска 

Старши учител по история и цивилизации, председател на Училищната комисия по 

безопасност на движението по пътя  към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

 
Относно: годишно отчитане на дейността на училищна комисия по безопасност на 

движението по пътя за учебната 2021 – 2022 година 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Състав: 

Училищната комисия по безопасност на движението е назначена със Заповед 

№462/03.09.2021 г. на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров. Петима членове в състав: 

- Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации – председател; 

- Красимира Димитрова, главен учител – начален етап – член; 

- Анелия Богданова, учител – начален етап – член; 

- Татяна Тотова, старши учител по музика – член; 

- Сашо Стоянов, учител по математика – член. 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Редовно отчитане на месечните дейности – с покани до членовете и водене на 

протоколи от месечните оперативни заседания на УК по БДП – за учебната 

2021/2022 година – 10 /десет/ на брой. 

2. Изготвяне на констативни протоколи от наблюдения на уроци, от посещения 

на учебна форма „5 минутка“ по БД, от извършени проверки на пътуващите 

ученици – за учебната 2021/2022 година – 5 /пет/ на брой. 

3. Изготвяне на констативни протоколи от наблюдения на уроци /открити уроци/ 

по БДП – 1 /един/ на брой за учебната 2021/2022 година. 

4. Изготвяне на периодични инструктажи за ученици, пътуващи с училищния 

автобус по направлението с. Галово – с. Остров – 2 /два/ на брой за учебната 

година. 
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III. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

1. През учебната 2021/2022 година са осъществени проверки в три направления, 

както следва: 

1.1. Посещения/наблюдения на урок по БДП – една проверка – през втория учебен 

срок в прогимназиален етап – 6. клас, с преподавател госпожа Ненка Маринска 

– старши учител по история и цивилизации /констативен протокол 

№30/18.04.2022 г./. 

1.2. Посещения на учебни форми „5 минутки“ по БДП – 5 /пет/ на брой – две 

посещения през първия учебен срок в начален етап – в 3. клас и в 

прогимназиален етап в 6. клас и три през втория учебен срок – в 

прогимназиален етап – в 7. клас, в начален етап в 3. клас. 

1.3. Осъществени проверки на пътуващите ученици, както следва: 

- На 03 ноември 2021 г. – проверени всички пътуващи ученици, от следобедния 

курс на училищния автобус, съгласно Приложение №2 към Заповед 

№499/14.09.2021 г. на Директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров. Проверката е осъществена от Сашо Стоянов и Анелия Богданова, 

членове на УК по БДП, съгласно утвърдения от директора план на комисията 

за учебната година. 

- На 31 март 2022 г. – проверени всички пътуващи ученици от следобедния курс 

на училищния автобус, съгласно Приложение №2 към същата заповед на 

директора на училището. Проверката е осъществена от Сашо Стоянов и Татяна 

Тотова, член ове на УК по БДП, като дейността отново съблюдава утвърдения 

от директора план на комисията за учебната 2021/2022 година, като е 

съблюдавано и изпълнението на актуалните противоепидемични мерки, 

въведени от Министерството на здравеопазването и Министерството на 

образованието, във връзка с превенция на разпространението на COVID-19 в 

последния ден от пандемичната обстановка. 

С резултатите от проверките е запознат директора на училището. 

Съставени са съответно протокол 1 и 2 от проверка на пътуващите ученици. 

 

IV. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

През учебната 2021/2022 година УК по БДП работи по утвърден със Заповед №15 

от 15 септември 2021 година на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров план за дейността на комисията. 

Осъществените от УК по БДП през учебната 2021/2022 година дейности са 

съответно: 

- Изготвен и приет план за работа на комисията; 

- Проведени инструктажи на пътуващите ученици – периодични, извънредни, 

за безопасност на движението в зимни условия; 

- Осигурени пътни бележници за учениците, пътуващи с училищния автобус 

по направлението с. Галово – с. Остров – с. Галово; 

- Реализирана инициатива „Посланията на есенния лист“ – на 20.10.2021 г. 

(http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/34/type_id/5/id/2259/order_by/release_date

/order/DESC);  
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- Отбелязан световния ден за възпоминание на жертвите в ПТП – през месец 

ноември 2021 г. (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/34/type_id/5/id/1627/order_by/release_date

/order/DESC);  

- Обезпечаване с работни карти за провеждане на срочен тестови контрол – 2 

/два/ тестови контрола – в края на първия и в края на втория учебен срок. 

Резултатите са отчетени на работните съвещания на комисията; 

- Координация на действията на комисията с местната власт /кметство с. 

Остров/ за обезпечаване безопасното придвижване на учениците около 

училището – в змини условия; 

- Проведени беседи по БДП в час на класа; 

- Включване в шестата глобална седмица на ООН за безопасност на 

движението. Надслов през 2022 г. „Streets for Life #Love30“. Мероприятията 

са осъществени от членовете на УК по БДП с ученици от прогимназиален 

етап (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/34/type_id/5/id/2622/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Подготвен видеофилм за Деня за безопасност на движението по пътищата – 

29 юни 2022 г. (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/34/type_id/5/id/2666/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Обобщаване и систематизиране на дейността на комисията през учебната 

2021/2022 година и изготвяне на годишен отчет и презентационен материал 

(връзка към публикуваната в уеб-сайта на училището (http://oy-

ostrov.eu/article/page/1/id_main/34/type_id/5);  

- Набелязани силни и слаби страни в дейността на комисията, както и мерки за 

подобряването ѝ през следващата учебна година; 

- Регулярно поддържане и публикуване на актуална информация и материали 

в областта на БДП на сайта на училището – в раздел „Ученици“, секция 

„Безопасност на движението“ (http://oy-

ostrov.eu/article/page/1/id_main/34/type_id/5) и в раздел „Учебни ресурси“, 

секция „Безопасност на движението по пътищата“ (http://oy-ostrov.eu/study-

content/list-study-content/science_id/48/order_by/validation_date).   

 

 
01.07.2022 г. 

 

 

 

С уважение,  

 

НЕНКА МАРИНСКА 

Старши учител по история и цивилизации 

Председател на УК по БДП в ОУ „Христо Ботев“ с. Остров 
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