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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

 
 

 

Изх. №  …П-3145.. 

…………05.09.2019 г. 
 

 

ДО  

ДИРЕКТОРИТЕ  

НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 

Относно: Писмо на МОН, с изх. № 9105-300/04.09.2019 год., с вх. № П-3128/05.09.2019 год. по 

описа на РУО - Кюстендил във връзка с Решение № 16 от 17.01.2019 год. на Министерски съвет 

за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 Приложено Ви изпращам Писмо на МОН, с изх. № 9105-300/04.09.2019 год., с вх. № П-

3128/05.09.2019 год. по описа на РУО - Кюстендил във връзка с Решение № 16 от 17.01.2019 год. 

на Министерски съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула 

загинали и тежко ранени“.  

 Министерският съвет е определил 2019 година 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 е необходимо да извършите следното: 

1. На първата родителска среща родителите на децата/учениците да бъдат информирани 

за безопасното движение по пътя, личната безопасност и опазването на живота и здравето на 

децата и останалите участници в движението. Да се обсъдят с родителите основните изисквания за 

поведението на децата и учениците като участници в движението – пешеходци, пътници, водачи на 

МПС и др.; 

2. С учениците от начален етап да се организират 10-минутни беседи с униформен 

полицай по БДП по график, представен в РУО – Кюстендил по Писмо № П-3020/28.08.2019 год. по 

описа на РУО - Кюстендил 
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3. На училищно ниво Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата 

/БДП/ да се запознае с информацията за пътнотранспортните произшествия /ПТП/ в страната, да 

направи анализ и да планира мерки по БДП и на транспортната структура в близост до училището. 

 Комисията да набележи начините на осъществяване на планираните мерките, формите за 

провеждането им и начина на отчитане.  

Проведените мерки е необходимо да се регистрират съгласно действащите нормативни 

документи в системата на образованието.  

Помощни материали може да ползвате от сайта на МОН, раздел „Общо образование“ – 

БДП, както и да привлечете специалисти от други ведомства и организации, родители, както и 

членове на училищните комисии по БДП. 

4. На електронната страница на училището да бъде създадена рубрика „Безопасност на 

движението по пътищата“, която да включва информация по темата, анализи, мерки, дейности на 

училището по БДП. 

5. РУО – Кюстендил, на по – късен етап, ще изиска с писмо от директорите информация 

за осъществените дейности по БДП на ниво детска градина и училище. 

  

  

 

 Приложение: съгласно текста. 

 

 

С уважение,  

МАЯ СТОЙЧЕВА - НИКОЛОВА 

Началник РУО - Кюстендил  

 

 

 


