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Статус  на  училищната комисия: 
 Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет 
и е в състав: 
 

Председател:   Мария Митева 

Членове:  

1. Иван Ганев 
2. Нина Димитрова 
3. Елена Петкова 

 

 Задачи: 

1.  Участие в регионален проект за БДП, в който ще бъдат включени и родители 
2. Извършване на одит по ISO: 39001 
3. Използване  на интерактивната учебна площадка, на която учениците да 

разпознават основните пътни знаци, трите основни сигнала на светофара, 
основните елементи на различните видове кръстовища, да пресичат безопасно 
регулирани и не регулирани кръстовища. 

4. Включване в ,,Европейската седмица на мобилността“ 
5. Участие в  кампанията за обучение на децата от началните класове по 

безопасност на движението по пътищата „Пресичам безопасно с TEDI“.   

Целта е деца от I до III клас да бъдат подпомогнати да научат важни правила за 

движението по пътища, свързани с трите им роли на участници в движението – 

като пешеходци, пътници и водачи (на велосипеди и тротинетки). 

 
6. Представяне на изложба от рисунки по поставена тема, свързана с БДП - 

,,Всички сме участници в движението по пътищата” 
7. Организиране на радиопредаване във връзка със : 
7.1. Световният ден за възпоменания на жертвите при ПТП  
(ноември 2022 г.) 

         7.2. Девета глобална седмица за пътна безопасност (месец май) на тема  „Спазвам 
правилата за безопасно движение на  пътя” 

8. Изготвяне  на  материали  и  публикуване  във  електронния вестник на 
училището, свързани с БДП 

        8.1. Участие в седмицата на БДП, организирана  от РУО –Пловдив 
        8.2. Провеждане на  беседа с учениците  относно  спазване на правилата за 
безопасно движение и за пресичане на опасните места около училище.  
        8.3. Среща със служители от Пътна полиция  
       9. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 
практически умения за оказване на първа помощ. 

10. Проучване на конкретните особености на училището и авариите, които могат да 
възникнат в и около него. 
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11. Осигуряване на оптимална координация между отговорните фактори, 
осигуряващи висока степен на сигурност по опазване живота и здравето на ученици, 
педагогически и непедагогически персонал. 

      12. Взаимодействие с общински институции и актуализиране на пътните знаци и 
маркировка край двете училищни сгради. 

13. Форми на работа: 
13.1.  теоретическо и практическо обучение на учениците; 

     13.2. провеждане на  тренинги, практикуми и други с учителите; 
 13.3. Съгласно Системата на МОН по БДП, утвърдена със заповед №РД09-
2061/08.08.2019г. от Министъра на образованието и науката УКБД е заложила в Плана 
дейности за повишаване на информираността за Безопасно поведение по пътищата на 
учениците велосипедисти. 

• Беседа – инструктаж с учениците велосипедисти – 
                                                                     Срок: октомври 2022 г. 

  Отг: Комисия по БДП 
 

Цели: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 
непедагогическия персонал в ОУ „А. Константинов”. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, 
свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и 
умения за разпознаване и преценка на опaсните ситуации и фактори при тяхното участие 
в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда. 

3. Контрол при изпълнение на конкретните дейности по основните направления. 
 

Основни направления за работа на УКБДП: 

 
1. Организиране  дейността на УКБДП 
2. Работа с родители 
3. Осигуряване на учебни помагала на учениците 
4. Закупуване на учебни материали  по БДП 
5. Контрол на обучението по БДП 
6. Работа с държавни и общински организации и структури 
7. Анализ на причините, довели до ПТП с деца 
 

Дейности по първо направление: 

1.1. Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец № 1 се представя за 
одобряване и заверка  заедно  с планирането на обучението по БДП. 

                                    Срок 15.09.2022 г. Отг. Митева 
1.2. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на 

обучението по БДП през учебната година. 
                                                         Срок 15.09.2022 г. Отг. Петкова 
1.3. Ежемесечно работно заседание на УКБДП. 
                                                         Срок  постоянен  Отг. Митева  
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Дейности по второ направление: 

2.1. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от 1 – 4 клас 
за указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

                                                               Срок 30.09.2022 г. 
                                                                        Отг. Комисия по БДП                                                                                    

 
  2.2. Родителите на учениците от 1 – 4 клас представят декларации, че поемат 
отговорност за придвижването на децата си от дома до училището и обратно с 
или без предварително посочен придружител. 
                                                        Срок 19.09.2022 г. Отг. Петкова 
 

Дейности по трето направление: 

3.1. Представяне пред Методическото обединението на класните ръководители 
на различни учебни помагала по БДП. 

                                                     Срок 15.09.2022 г. Отг. Митева 
3.2. Организация на комплексно закупуване на избраните от учителите учебни 

помагала по БДП за предстоящата учебна година. 
                                                     Срок 20.09.2022 г. Отг. Петкова 
 

 

Дейности по четвърто направление: 

4. Проверка състоянието на учебно – материалната база по БДП в началото на 
учебната година. 

                                                      Срок 16.09.2022 г. Отг. Димитрова 
 

 

Дейности по пето направление: 

5.1. УКБДП оказва съдействие на класните ръководители за планиране на 
часовете по БДП 

5.2. Съставяне на план – график за участие в различни форми на обучение  по 
БДП 

1 клас - Практически занятия на интерактивната учебна площадка по БДП 
                  Срок 31.05.2023 г. Отг. класни ръководители – 1 клас 
2 клас - Практически занятия на интерактивната учебна площадка по БДП 
                  Срок 31.05.2023 г. Отг. класни ръководители – 2 клас 
3 клас - Практически занятия на интерактивната учебна площадка по БДП 
                  Срок 31.05.2023 г. Отг. класни ръководители – 3 клас 
4 клас - Практически занятия на интерактивната учебна площадка по БДП 
                  Срок 31.05.2023 г. Отг. класни ръководители – 4 клас 
5 клас- Практически занятия на учебния полигон  и на интерактивната учебна 

площадка по БДП 
                 Срок 15.06.2023 г. Отг. Нина Димитрова 
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6 клас- Практически занятия на учебния полигон  и обучение за безопасно 
движение по пътищата с велосипед 

                 Срок 15.06.2023 г. Отг. Нина Димитрова 
7 клас- Практически занятия на учебния полигон  и обучение за безопасно 

движение по пътищата с велосипед 
                         Срок 30.06.2023 г. Отг. Нина Димитрова 
5.3. Проверка и контрол на съставените от класните ръководители планове на 

обучение по БДП. 
                                                        Срок 15.09.2022 г. Отг. Митева 
5.4. Проверка и контрол  за ежедневно провеждане на „петминутка” по БДП в 

края на последния за класа учебен час. 
Срок постоянен  Отг. Комисия по БДП 
5.5. Обобщение и анализ на резултатите от проведените в края на първия и 

втория учебен срок тестови проверки на знанията на учениците за правилата за БДП. 
                                   Срок : 06.02.2023 г. -  20.05.2023 г.   1- 4 клас 
                                              30.06.2023 г.  5 - 7 клас    
                                   Отг.  Комисия по БДП 
Дейности по шесто направление: 

6.1. Установяване на контакти с представители на  РДВР, КАТ и РЗИ за: 
6.1.1 Осигуряване на необходимите пътни знаци около района на училището 
                                                                                  Срок: постоянен                                                                 
                                         Отг.  Комисия по БДП                                                                         
                                                                                               
Дейности по седмо  направление: 

На основание  заповед на Министъра на образованието и науката  и съгласно 
Заповед № 177/ 19.02.2007 г. на директора, в случаи на възникнали инциденти с ученици 
или учители, пострадали при пътно-транспортно произшествие, авария или злополука, 
класните ръководители и дежурните учители в срок до 40 минути от узнаването да 
подадат първоначална информация на директора или помощник директора.  

В случай, че инцидентът е ПТП членовете на УКБДП предприемат следните 
дейности: 

7.1. Проследяване на случая и изясняване на фактите и обстоятелствата довели 
до инцидента. 

                                                            Срок: До 2 дни от инцидента    
                                                            Отг.  Комисия по БДП 
7.2. Свикване на  извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на 

обучението по БДП в училище. 
                                                              Срок  : До 7дни от инцидента   
                                                              Отг.  Комисия по БДП 
 
7.3. Общоучилищна родителска среща, по повод същото ПТП. 
                                                     Срок: До  10 дни от инцидента 
                                                              Отг.  Комисия по БДП 
  7.4. Заедно с директора подготвя доклад до МОН  
                                                                Отг.  Комисия по БДП 


