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МИНИСТЕРСТВО И А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
1’ЛАВНА Д1IP F K M fl “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

Практически препоръки 
по пътна безопасност през учебната 2017/2018 година за деца и юноши

Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални 
преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с пресичане 
на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, подлези, надлези и 
светофари. Децата и техните родители не винаги си в безопасност дори в ссмейния 
автомобил или на колелото.

За да се предпазим от пътни инциденти, е добре да си припомним някои препоръки:

АКО СИ УЧЕНИК
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно ла се научиш ла се пазиш сам на пътя.
Затова ПОМНИ:

«АКО ХОДИШ  САМ НА УЧИЛИЩ Е
Припомни си заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от 

дома до училище и обратно.
> Припомни си правилата за движение на пешеходците.
Не забравяй , че запази личнота си безопасност (шпаги трябва:

■S да пресичаш при зелена Светлана на се< то фар а;
S  да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за 

пешеходци;
S  да вървиш пп банкета, отляво, срещу автамобилнато движение.

>• И зползван светлоотразителиа жилетка или елементи, които може да закрепиш 
за облеклото или ученическата си раница.

>  Дори да закъсняваш  за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя. 
за да не станеш жертва на катастрофа.

у*- На оживено кръстовищ ето пресечи с редовната група пешеходци или c jip y r 
по-възрас I сн човек.

©  ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва.да се
обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

«АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ  ДО У ЧИ ЛИ Щ Е С ВЕЛОСИПЕД
х  Преди началото на учебната година заедно е родителите см провери 

изправността иа колелото.
г  Припомнете сн заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
> Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:



S  велосипедът е пъппю превозно средство, а
^  велосипедистът е водач и за него също важат правилата зи движени ;
^  до 12-родишпа възраст вел*'<еипеднсип:е 'яб г да се движат г:л пчюатара, 

а на платното за движение моош  да у  праг. чяват кг юло само с придръж г пел, / авх и- ч 16 
години;

^  навършилият !2 гоошт вслосипелисг трябва да кара колелото сч 1 въ-шожно 
най-вдяспо ла платното за движение.

велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие шш ако иска да спре* 
но задължитст о  трябва да сс убеди, че нс о застрашава друю преводно срсдсгв

*  Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с гъши ипншнягт 
с велосипедист. Обсъдете и последиците от тях.

г  Винаги носи светлоотразигелна жилетка и други с^етлс-огразитсл-и дем' чтч, 
закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колело го.

> Дори да закъсняваш  за училище, не преминавай при червено на свето пара, 
защото лесно може ла причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

© ПОМ Н И. че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си. да
подадат те сигнал в полицията на телефон 112. или сам да направиш тов: .

АКО СИ m . u t m i
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна :а теб е 6e?f пасносття на iboct■■ леп . Jl.-гет о 

уязвимо, когато е само на пътя. без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова П РИ ЕМ И  следните съвети:

* АКО Д ЕТЕТО  ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
> Преди началото на учебната година уто чнете заедно най-бсчописния и куе г к 

маршрут от дома до училище и обратно.
*  Мрем пиете неколкократно по маршру та заедно с бъдещи?' ученик.
у  Завърш ете прехода с тест запомнен ли е пътят.
г  В началото и в края  на учебния ден се погрижи лично или чрез ;;:>уг възр .ст_н

роднина шш близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
а- Винаги разговаряй с детето за__нравилата за безоп . но__ипчеде . , е ....па

пешеходците и пътниците.
>• Винаги бъди за пример и ис прави компромиси на пешеходната .тек; кок о 

светофарът свети червено.
П ри възможност купи светлоотразиге.тна жилетка чли елементи, които : акрели 

за облеклото или ученическата раница на детето.
© П РЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да .се обт н.е_" 

помота детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му ш-мерата т  хората, н: които 
може да се довери.

• АКО ТИ ВОЗИIII ДЕТЕТО СИ ДО УЧ И Л И И Е
у  И ровени изправността на обе>онасители га система та деца, коя го използвача



> Използвай обезопасителната система за деда дори училището да е близо до 
дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг. който 
може да коства ж ивота или здравето на собственото ти дете.

'  До като пътувате, обсъждайте поведението на останалите_участници__§
движението. Бъди за пример н не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• АКО ДЕТЕТО  ТИ ХОДИ СА1УЮ ДО У ЧИЛИЩ Е
г- Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък 

маптр у т  от дома до училище и обра-; но.
а- Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходци ге:

■S Настоявай пред детето на светофара то винаги да пресича на зелено.
S  Насърчавай го винаги да а  деижи по тротоара и да използва изградените 

подлези и надлези за пешеходци.
•/ Обърни ниимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът 

трябва да е отляво. срещу автомобилното Овижение.
> Н астоявай убедително, че дори да закъснява rd училище, детето трябва да 

спазва правилата на пътя, за да' не попадне в катастрофа.
г- П репоръчай на детето си на оживено кръстовище да пресече с основната група 

пешеходци или с друг по-възрастен човек.
>  О бсъж даш е актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от чях.
> При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се 

.закрепват за облеклото или ученическата раница.
г- А ктуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да сс обърне 

за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерата 
на хората, на които може да се довери.

• АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
ЗАЕДНО

г* Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на 
колелото.

>  Уточнете най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
s  Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни,

че:
■/ велосипедът с пътио превозно средство, а
■S вслосипеоистът е водач и за него също важат правилата за движение\
У до 12-годишна възраст  велосипедистите трябва да се овижат по тротоара, 

а па татното за движение може оа управляват колело само с придружител, навърши • 16 
години;

S  когато са навършиш 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно 
най-вдясно на татното за движение;

•/ за да преоприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка  посоката 
и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с вслосипсдисзи.н 
последиците от тях.



у  Н астоявай детето ти винаги да коси светлоотразит. лна ж к тен : лг~ ни
светлоотразителни елемеи i и. закрепени m дрехите, ученическата раница м и  па по^хилящи 
места на колелото.

©  НАПОМНЯЙ на лете хо сн. че при пътен инцидент трябва i -с-дба ю (а • т 
позвъни, за да подадеш енгиал в полицията на телефон ! 12, или да направите %• еамб.

Л К О С Ч  ВОАЛ Ч
НЕ ЗАБРАВЯН, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се назят с а . .

Затопи ПРИЕМИ следните съвети:

* АКО СЕ ДВИЖ ИШ  В !>.,!ИЗОС Г ] \ Ci’CtCQ h " • - ■ ' ' ;
>  Винаги спазвай огранит-нията на пътя. Те са въд -дени. за да пр. -л^пят -лк;о 

децата, така и теб от пътен инцилен г.
> Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено депата се движат ч гпуп но 

често някое от тях е изостанало и бърза да настигне др) ите. В то: - ;: момент то заГ кизя. ч<. о 
на ш,тя и че там има други правила.

> Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхно о повеление нес логи - о  и нс_. 
адекватно.

>  Н икога не спирай върху пешеходната и ьтекз. Това кара еца; да тьрс; д{. л  о 
място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

* А КО ПРЕМИНАВАШ  ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ Г Р \ЛСКТ 1 
ТРАНС 14OPT В БЛИ ЗО СТ НО УЧИЛИЩ Е

а- Винаги се движи със скорост под максимално разрешената Чест- де) ц-з ге 
движат към  или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забеля (ват, чс са отез/а 
от . ротоара и са опасно близо до автомобилния поток,

г* Винаги бъди в готовност ла спреш. Нерядко децата променят р.-?чсаието с " 
последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката ги на движение тиче пком. 
В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно псподени?.

>* Винаги даван предимство па депата, които пресичат па пешеходна ; ьт.—а. Ало 
зад теб има друг автомобил подай разбираем за водача му лтак. чс също рябва \ сп? и 
и.лакг. преминаването на делата.

>  Винаги бъди. толерантни към деца-в^лосипелисти. .Никога 1?е_за\:рав>-п, че те 
нямах напълно изградени навици и може внезапно ду предприемат маневра, б .̂ . ла_укажа 
това с ръка.

а  Винят и помни, че лопата т  са възрастни. Тяхиою пове сип.е пе е л о; не
адекватно.

>  Ако забележиш  неправилно или рисково поведение, енри и. обясни иа де, то. о 
какви последици може да се стигне.

© ПРИ П Ъ ТЕН  ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ А 
ТЕЛЕФ О Н  112.
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