РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на образованието и науката

№… 9105-404… ……….
…

.09.01.2020 г.

ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
На основание Наредба № 8121з-194 от 2019 г. за определяне на реда за
взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните
произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване
и намаляване на последствията (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г.), във връзка със
Заповед № РД09 – 2832 от 31.10.2019 г. на министъра на образованието и науката
и писма с изходящи №№ 9105 - 404 от 18.11.2019 г. и № 9105-435 от 05.12.2019 г.
и зачестилите ПТП с деца и ученици моля да публикувате на сайта на РУО:
 прилаганите териториални мерки по БДП във Вашия регион от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 информационна карта за първия учебен срок за състоянието на обучението
и възпитанието по БДП. В картата на ред часове за ЗИП моля да се заменят
с часове за разширена подготовка, а на реда за часове за СИП да се заменят
с часове за допълнителна подготовка;
 обобщената информация за осъществения инструктаж от институциите в
предучилищното и училищното образование, в който трябваше да се
акцентира на поведението на децата и учениците като участници
пешеходци в движението по пътищата при усложнени метеорологични и

пътни условия и за осъществения контрол в рамките на правомощията на
директорите за готовността на водачите на МПС и автобусите, които
извозват деца и ученици до и обратно до образователните институции.
Информирам Ви, че на сайта на Министерството на вътрешните работи –
https://w.w.w.mvr.bg/opp/, полезна информация/безопасност-на-пътя/статистика
са публикувани справки за ПТП с деца и ученици.
За публикуваната информация трябва да се уведомят ДГ, училищата и
центровете за подкрепа на личностното развитие, за да се използва от всички
учители в обучението и възпитанието по БДП.
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