
29 ЮНИ
ДЕН НА 

БЕЗОПАСНОСТТА 
НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПО ПЪТИЩАТА

БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И 

ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!



ЗА ДА СЕ ОПАЗИ ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ:
ТОЛЕРАНТНИ, ДИСЦИПЛИНИРАНИ И ОТГОВОРНИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО.

ТОВА БИ ДОВЕЛО ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИТЕ НА ПЪТЯ.

От началото на годината до края на месец март,

на територията на страната са регистрирани 1105 тежки 

пътно транспортни произшествия (ТПТП). 

Загиналите са 84 (водачи – 44; пешеходци – 23; пътници 

– 17), а ранените 1396 (водачи – 554; пътници – 498; 

пешеходци – 341). 

За област Русе са регистрирани 46 ПТП. Ранените са 66, 

а загиналите 5.

За град Русе, регистрираните ПТП са 32, ранените са 46, 

а загиналите 4.



Повечето инциденти по пътищата са
предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. 

За да намалим грешките, които водят до

нещастия и инциденти по пътищата е добре

всеки от нас: 

Да не бърза! 

Да внимава на пътя! 

Да пази себе си и другите около него! 



МИЛИ ДЕЦА, СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА 
БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ!

Какви правила за движение трябва да 
спазвате, ако сте ПЕШЕХОДЦИ?

 Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета 
на пътното платно.

 Да се движат по платното за движение, противоположно на 
посоката на движението на пътните превозни средства.

 Да пресичат платното за движение на пешеходна пътека.

 Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства на 
обществения транспорт на тротоара, на острова за безопасност 
или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива - на 
банкета. 

 Ако носите подходящо облекло (с ярки цветове и 
флуоресцентни елементи за през деня и отразителни елементи 
за нощта), ще увеличите шанса да бъдете видян навреме! 



Какви правила за движение трябва да спазвате, 
ако сте ВЕЛОСИПЕДИСТИ?

 Помнете, че велосипедистът е ВОДАЧ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО!

 Използвайте изградените велосипедни алеи!

 Помнете, че тротоарите и пешеходните пътеки не са велосипедни
алеи!

 Движете се възможно най-близо до дясната граница на платното
за движение! 

 До навършване на 12 години децата карат колелото си по 
тротоара, а на пътното платно те може да управляват велосипеда 
си само с придружител навършил 16 години!

 Помнете, че ако бутате велосипеда, сте пешеходец! Запомнете, че 
на автомагистрали и скоростни пътища е забранено движението
на велосипеди!



*При възможност използвайте каска!

*Закачете светлоотразители на подходящи места по тялото

или екипировката си!

*Указвайте с ръка промяната на посоката на движение! 

*Не освобождавайте педалите и дръжте кормилото с ръка!

*Не се движете успоредно или в непосредствена близост до 

друг велосипед!

*Не се дръжте за друго пътно превозно средство!

*Не возете втори човек на велосипеда!

*Бъдете внимателни на кръстовища!

Помнете, че сте ПОЧТИ НЕЗАБЕЛЕЖИМИ!

Научете се да се пазите САМИ!



СКЕЙТБОРД, РОЛЕРИ И ТРОТИНЕТКИ

 Скейтбордът, ролерите и скутерите са много приятен 
начин за придвижване. За сметка на това те не са 
безопасни. 

 Те са нестабилни и могат да бъдат заплаха както за този, 
който ги управлява, така и за околните. Многократно по-
опасни са, ако ги управлява неопитен човек.

 Поради това се препоръчва скейтборд, ролери и 
тротинетки да се карат в паркове и градини, и никога по 
улицата. 

 Трябва да се избягват много оживените места и да се 
внимава за другите пешеходци, особено за малки деца и 
възрастни хора.



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ

 Електрическите тротинетки  могат да се движат по 
изградените велоалеи, а ако няма такива – възможно 
най-вдясно на пътното платно. 

 Нямат право да се движат по бус лентите и 
тротоарите.

 На тротинетката няма право да се вози повече от един 
човек, както и няколко водачи да карат успоредно един 
до друг.

 Минималната възраст на водачите на тротинетки е 14 
години.

 Водачът на електрическото превозно средство трябва 
да има светлоотразителни елементи върху видимата 
част на облеклото през тъмните часове, да кара с 
включени светлини, да ползва каска, ако е на възраст 
до осемнадесет години.

 Максималната скорост, с която могат да се карат е 25 
км/ч.



 Придружавайте Вашето дете до училище, като му 

разяснявате постоянно правилата за движение на 

пешеходците, местата за пресичане на пътното платно 

и кръстовищата около училищата, значението на 

светлините на светофара.

 Определете най-краткия и безопасен маршрут, по който

детето ви може да ходи и да се прибира от училище. 

 Използвайте първите дни на учебната година, за да 

припомните на детето си правилата за безопасно 

движение на пешеходците.



*Oбяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата

автомобил.

*Използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното 

платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.

*Убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с 

необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.



Познаването на правилата по
безопасност на движението
все още не ги прави част от

поведението на децата.
Те трябва да се научат да

мислят, да действат и да вземат
решения като участници в 

движението.

ДА БЪДЕМ 
РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ 

И ПРЕДПАЗЛИВИ, 
ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

Пожелаваме ви весело, забавно 
и безопасно лято!

Комисия по БДП 
ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“- Русе


