
                                 ВНИМАНИЕ, ДЕЦА НА ПЪТЯ !!!   

Отговорността за повишаване на безопасността и намаляване на травматизма 

по пътищата е на цялата общественост. 

 Безопасността на децата - участници в пътното движение е един от най-

сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и 

здравето им днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и 

отговорни участници в движението в утрешния ден. 

  Децата, поради малкия социален опит, който имат, техните възрастови, 

физиологични и психологични особености - са рискова група за възникване на 

пътнотранспортни травми. Основните ситуации, в които те са застрашени от пътни 

инциденти, са: при игра на пътя, на път за училище и обратно, при каране на велосипед, 

при използване на обществен транспорт, при возене в автомобил. 

За да са в безопасност децата ни, трябва да ги запознаем с правилата за 

движение по пътищата: 

 уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си 

подготви уроците за следващия ден; 

 контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и 

дали се движи по уговорения маршрут; 

 използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето 

си правилата за безопасно движение на пешеходците;  

 да различават улично платно и тротоар; 

 да знаят, че не трябва да се движат сами;  

 да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; 

 да пресичат улицата само на определените за целта места – пешеходна 

пътека или подлез; 

 да не пресичат улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на 

спирка автобус! 

 да преминават по пешеходната пътека с внимание, макар да имат 

предимство; 

 да спазват сигналите на светофара; 

 да пресичат само на зелена светлина на светофара, като се огледат в 

двете посоки; 



             
 

ПЕШЕХОДЕН СВЕТОФАР 

„Ако светлината е червена, 

Да се движат — забранено, 

Зеленият цвят говори: 

Минете – пътят е отворен.“ 
 

 да пресичат само когато автомобилите са на безопасно разстояние 

и не се приближават с голяма скорост! 

 

 

  да не излизат на улицата с велосипед преди да са сигурни, че е 
изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управляват 
отлично! 

 винаги да носят предпазна каска, когато карат велосипед; 

 да не излизат внезапно на уличното платно; 

Дори детето да изглежда пораснало, не забравяйте, че е дете, което общува с 
връстниците си, а сред тях родителските уроци бързо се забравят. Затова използвайте 
всяка възможност да напомняте на детето си, че трябва самò да се пази на пътя.     

         
А ние - 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! 

Дали и кога нашите улици ще станат безопасно място за преминаване, никой не 

може да каже. Това зависи единствено и само от нас! 

                        


