РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на образованието и науката

9105-300
№……….……………
04.09.2019 г.
……….………………
ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
Във връзка с Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерския съвет за
приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и
тежко ранени“ 2019 е обявена за година на активна работа по опазване живота и
здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семейството си
на пътя“. В тази връзка моля да информирате директорите на училищата, че е
необходимо да организират в началото на учебната година, на първата родителска
среща в рамките на не по-малко от 10 минути информираност по безопасност на
движението по пътя (БДП), която да бъде свързана с рисковото поведение на
възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и
останалите участници в движението. Задължително в дейността на училищно
ниво трябва да бъдат предоставени информация, анализ и мерки по БДП и на
транспортната инфраструктура в близост до училището. Начините за
осъществяването, както и формите за провеждането и отчитането на дейността е
подходящо да се възложи на училищната комисия по БДП и на класните
ръководители.
Също така препоръчвам на електронната страница на училището да се
създаде рубрика по БДП, включваща информация, анализи, мерки, мероприятия

и/или справки за дейностите на училището по БДП.
На основание на Наредба № 8121з-194 от 2019 г. за определяне на реда за
взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните
произшествия (ПТП) с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното
ограничаване и намаляване на последствията (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г.) Ви
напомням, че е необходимо за учебната 2019-2020 година на областно ниво да
бъдат набелязани мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца и намаляване
на последствията от тях. Мерките се прилагат на територията на една областна
дирекция на МВР (ОДМВР) и/или на едно регионално управление на
образованието (РУО). Те се планират и организират от ОДМВР и/или от РУО.
При реализирането на териториалните мерки като партньори може да бъдат
привличани органи на държавната власт и на местното самоуправление,
неправителствени

организации,

сдружения,

асоциации,

представителни

организации на работодателите, браншови и отраслови организации на
работодателите, родители, отделни граждани, известни личности с изразено
влияние над подрастващите и др.
Информацията и анализите на ПТП с участието на деца на областно ниво
се осъществява между ОДМВР и съответното РУО. Анализите на ПТП с
участието на деца се изготвят за шестмесечие и за година и се обменят в
седемдневен срок от изготвянето им.
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