РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на образованието и науката
№……23.03.2021 г.
……….................2021 г.
ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
На основание на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата
(БДП) в Република България 2021 - 2030 г., приета с Решение № 775 от 26.10.2020 г. на МС,
и на План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за БДП, във връзка с
изпълнението на Секторната стратегия за БДП на Министерството на образованието и
науката, утвърдена със Заповед № РД09-528 от 02.03.2021 г., е утвърден План за действие
2021 за БДП на Министерството на образованието и науката - Заповед РД09-660/15.03.2021
на министъра на образованието и науката.
Планът представя в обобщен вид мерките за БДП, обособени по стратегически цели и
тематични направления. Целите и тематичните направления са разпределени по области на
въздействие от националната политика по БДП, а мерките са в съответствие с ефекта на
въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване
на изпълнението на мярката, дефинирани от изброените по-горе стратегически документи.
Финансовите средства за изпълнението на Плана са предвидени за осигуряването на
националните състезания по БДП, които са включени в утвърдените графици за
организирането и провеждането на ученическите олимпиади и състезания и в Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците.
Планът за действие 2021 за БДП на МОН (Плана) се отчита по разработени от
Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата образци.

С гореизложеното и в изпълнение на стратегически документи за БДП Ви моля
своевременно да бъдат осъществени следните дейностите по БДП:
1.

В срок до 31.03.2021 г. директорите на детските градини (ДГ), училищата и

центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) на територията на Вашия регион
да утвърдят или да актуализират годишните план-програми за БДП за 2021 година.
2.

Годишните план-програми следва да бъдат мултиплицирани образци на

Плана за действие 2021 за БДП на МОН. Те трябва да представят в обобщен вид
специфичните мерки, които по компетентност ще се изпълняват от институцията. Мерките
за БДП на институцията се разпределят по стратегически цели и тематични направления,
като мерките следва да са в съответствие с ефекта на въздействието им, индикатора и срока
по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката.
Номерациите на целите, направленията и мерките са задължителни и конкретно отговарят
на Плана. В програмите се включват освен мерките, предвидени по Плана, и мерки по
плановете на общинските комисия по БДП, като се спазва номерацията, която отговаря
логически и най-пълно на заложеното в Плана. Годишните план-програми след
утвърждаването им от директора на институцията се публикуват на официалната страница
на ДГ, училището или ЦПЛР.
3.

Мерките за БДП на ниво РУО е необходимо в срок до 09.04.2021 г. да се

утвърдят с Годишен план на действие 2021 за БДП на РУО. Мерките за БДП са
задължителни и съответстват по компетентност на мерките, утвърдени в Плана на МОН. В
годишния план на РУО се включват освен мерките, предвидени по Плана на МОН, и мерки
по Плана на областната комисия по БДП. Годишният план се утвърждава и се публикува на
официалната страница на РУО.
Във връзка с организирането и провеждането на областния кръг на националното
състезание по БДП Ви информирам, че се предвижда да се проведе на 15.05.2021 г. и за
двете възрастови групи.
23.3.2021 г.

X
ТАНЯ МИХАЙЛОВА
Зместник-министър
Signed by: Petar Nikolaev Nikolov

