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А18 "Пешеходна 

пътека" 

А19 "Деца"    А24 

"Светофар" 
 

А20 

"Велосипе-
дисти" 

      
Б2 "Спри! 
Пропусни 

движещите 

се по пътя с 
предимство" 

В9 
"Забранено е 

влизането на 

велосипеди" 

В12 
"Забранено е 

влизането на 

пешеходци" 

В30 
"Забранена е 

употребата 

на звуков 

 

          
 

Д17 

"Пешеходна 
пътека" 

Д24 

"Автобусна 
спирка" 

Е21 

"Пешеходен 
подлез или 

надлез" 

Ж13 "Път без 

изход' 

 

Възпитанието и обучението на децата и 

учениците по Безопасност на движението по 

пътищата (БДП) в детската градина и 

училище има за цел да възпита у 

подрастващите транспортна култура и да 

формира умения да се опазят живи на пътя. 

Постигането на тази цел с традиционните 

методи, средства и организационни форми 

на дидактиката е невъзможно.  

Затова през лятната ваканция на учебната 

2008/2009 Образователен център 

,,Академика” град Пазарджик спечелиха 

проект ,,Ваканционна програма 2009”. В нея 

се включиха ученици от различни училища в 

града. Екип от седем човека (ученици от 

СОУ,,Георги Бенковски” и СОУ ,,Георги 

Брегов” V-VІ клас) в периода 6-17 юли 

работеха по проект свързан с безопасност на 

движенията по пътищата. 

Как трябва да пресичаме 
 

     Има два типа типа хора – едни, които 

пресичат правилно и други, които не го 

правят. В нашето ежедневие най-често 

правилно пресичат старите хора, докато 

младите винаги са забързани, и рядко гледат 

цвета на светофара. Те гледат дали има коли 

и пресичат. Често това става причина за 

пътно-транспортни произшествия. 

      Правилното пресичане не означава само 

и единствено да преминеш улицата. Има 

някои правила, които трябва всички ние да 

спазваме. За да пресечеш правилно, трябва 

да преминеш на зелен светофар, да се 

огледаш и тогава да преминеш. 

      Всяка година по пътищата умират над 

1000 души, и бъдат ранявани около 7 хиляди. 

Спазването на правилника за движение по 

пътищата може да предотврати 

произшествията и жертвите на пътя.  

Ивайла В. Бодурова 

Правилно пресичане 

 
Неправилно пресичане 
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Аз- пешеходец и 

пътник 
     Аз много обичам да се возя в 

автомобил, защото чрез пътуването 

стигам до близки и обичани от мен 

хора, откривам нови, непознати 

места и мога да видя грешките си 

като пешеходец. Още от началното 

си образование познавам пътните 

знаци и когато съм пътник следя 

дали шофьорът ги спазва, не го 

разсейвам и закачам. От новините 

слушам и научавам за много 

катастрофи, предизвикани от пияни 

шофьори, каращи бързо или от 

неправилно пресичащи 

автомобили, пешеходци и 

колоездачи. Когато карам колело го 

правя бавно и само на 

определените за това места. 

Пресичам единствено на 

пешеходни пътеки при сигнал 

„зелено” .  

       Знам, че трябва винаги да 

пресичаме безопасно, когато се 

возим да сме с колан и да караме 

бавно, да сме с каска и други 

предпазващи средства, когато 

караме колело, скейтборд или 

ролери, защото на света няма по-

ценни и важни неща от живота и 

здравето. Те не се купуват с пари и 

затова трябва да се пазим. Била съм 

свидетел и участник в ПТП и съм 

чувала за много катастрофи. Те 

всички са причинени от  това, че 

хората са безрасъдни и действат  

прибързано. По-възрастните трябва 

да дават добър пример на децата си 

и още от малки да ги учат как да 

пресичат и да се движат правилно, 

да им слагат колани, когато са в 

колата и да им обясняват, че това е 

за да предпазят себе си и другите 

участници в движението. 

         Ето някои от правилата които 

трябва да спазва всеки участник в 

движението:  

 

 Изчакай да светнат жълто и червено, и 

знай-премини само на зелено.  

 Бъди толерантен и търпелив, давай път 

на пешеходците.  

 Когато видиш легнал полицай или 

пешеходна пътека, наблизо има 

пресичащи деца-Внимавай!  

 Винаги спирай на знак STOP и на 

светофар червен, защото всеки водач е и 

пешеходец.  

 Паркирай само на паркингите, а не на 

улицата или тротоарите, за да не пречиш 

на пешеходците и на другите движещи 

се автомобили.  

        Помни и не си мисли, че си единствен на 

пътя! Сядайки зад волана и виждайки дете пред 

себе си, всеки шофьор трябва да постави 

собственото си дете на мястото на пресичащото 

дете, или както е казал великият Стивън Кинг: 

„Автомобилът прибави едно-друго към новата 

митология, вложи някакъв свой принос в 

националната култура, но отне много повече, 

отколкото даде.”  Мария Х. Генова 
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“Безопасно движение по пътищата 

на децата в град Пазарджик” 

 
Първите  години от живота на 

детето формират основните представи, 

умения, отношение, които са 

определящи за формиране на личността. 

Различните страни по свой начин 

решават въпросите, свързани с  

рисковото поведение на децата и 

последствията от него. В това отношение 

много страни имат дългогодишна 

традиция. Проблемът безопасност 

трайно е залегнал в системата на 

задължителните предмети, изучавани в 

училищата и детските заведения. Най-

важно е децата  да познават риска и да 

знаят как да се  предпазват от злополуки. 

Голям процент от детските 

травми е причинен от пътнотранспортни 

произшествия. Дали причината е по 

невнимание и непредпазливост (игра на 

неподходящи места, каране на 

велосипеди по оживени пътища, 

внезапно излизане на уличното платно) 

или в неправилното шофиране от страна 

на водачите, резултатът е един – 

увеличаване на пътнотранспортните 

произшествия, в които потърпевши са 

децата. Не са малко и случаите, в които 

жертва са деца, пътуващи в моторни 

превозни средства. 

Децата трябва сами да се 

предпазват, когато пресичат улиците на 

града. Да пресичат само на зелен 

светофар и на пешеходна пътека. Преди 

да пресекат улица, трябва да се огледат 

за автомобили. 

Превозването на деца в 

автомобила без използване на специални 

задържащи устройства, също е опасно за 

здравето и живота им. В случай на рязко 

спиране на автомобила или при 

катастрофа.   

 

 

Пазете живота на децата си, като използвате 

специалните столчета за автомобила, 

съобразени с възрастта на детето.  

Пазете и вашия живот, като  поставяте винаги 

предпазния колан - ако не заради самите вас, то 

поне заради вашите деца. 
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Cветофар 
 

Имам три звездички, три 

светнали очички, 

на улицата грижа се за теб, за 

всички. 

Аз съм твоето вярно другарче, 

бдителното, умно светофарче. 

Тръгнеш ли на път, недей 

забравя, 

туй е отговорност, риск, не е 

забава. 

Правилника за движение 

научи и не забравяй, 

пътни знаци, светофар и зебра 

не подминавай!  
 

 

 

 

 


