
29 юни – Денят на безопасността 
на движение  по пътищата



• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от 
платното за движение.
• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на 
насрещните автомобили.
• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате 
предимство.
• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в 
двете посоки
• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата
на улицата пак наляво.
• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял 
на спирка автобус.
• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате 
видимост
• Не излизайте внезапно на уличното платно.
• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни 
средства, които застрашават вашата сигурност.

За безопасно движение на пътя, 
моля спазвайте следните правила:



• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е 
изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го 
управлявате отлично.

• Карайте велосипед на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

• Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно 
да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно 
превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно
на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете
или спрете.

Правила за подрастващите, които обичат 
да карат велосипеди и да се забавляват



 • Да познавате и очаквате възможните реакции на 
децата, когато са на улицата или близо до нея;

 • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне
до опасна ситуация или пътна злополука;

 • Да намалявате скоростта, когато на и край 
платното се намира дете;

 • Да не возите малки деца на предната седалка.

Като водачи на пътни превозни
средства Вие трябва:



 Следващите съвети ще ви помогнат да предпазите вашето дете
по ежедневния му маршрут до училище и обратно:

 Ако имате възможност винаги осигурявайте възрастен 
придружител на своето дете – баба, дядо, други роднини. При 
възможност го карайте до училище поне в началото на учебната
година.

 Изберете най-сигурния маршрут от дома до училище и го 
тренирайте заедно с детето, за да свикне то да преминава през 
всички конфликтни точки.

 Купете на детето си по-ярки връхни дрехи, за да се забелязва то 
през есента и зимата, когато пътят от и до училище често е по 
тъмно. Може да го снабдите и с раница със светло отразяващи
елементи.

Мили родители, молим да 
прегледате следните съвети



КАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО,СПАСЕТЕ 
ЖИВОТ!!!



Видео урок: Как да се движим безопасно? 
https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk&t=141s

Видео урок: Коланът спасява животи

https://www.youtube.com/watch?v=1C717KIdOsk

Видео урок: Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия?

https://www.youtube.com/watch?v=RHP5RFNbleQ

Видео урок: Колко опасен е алкохолът зад волана 
https://www.youtube.com/watch?v=HOTTGxthQVQ

Видео урок: Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в 
телефона?

https://www.youtube.com/watch?v=clD3kIULQW4

Натиснете върху 
хиперлинковете, за да 

разгледате съдържанието

https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=1C717KIdOsk
https://www.youtube.com/watch?v=RHP5RFNbleQ
https://www.youtube.com/watch?v=HOTTGxthQVQ
https://www.youtube.com/watch?v=clD3kIULQW4


Желаем да ви призовем, да се пазите и да 
бъдете здрави!

Това е краят на презентацията. 
Надяваме се да ви е била полезна и 

интересна!


