
Нека всички да си спомнят за жертвите и да осмислят всеки 
миг поведението си на пътя, така че това никога да не се повтаря! 
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Съдържание : 



Основният цел на този световен ден е да си спомним за загиналите хора и изразим 

съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби. 

Цел 

На 15 ноември 2015 г следва всички 

граждани да се замислят за опасностите в 

пътното движение и как да се предпазят от 

тях. Да си припомнят за тежките злополуки, 

които са се случили, и да си дадат сметка за 

верните действия, които могат да 

допринесат за предотвратяване на 

нещастието. 



Значителна част от жертвите са млади хора, 

отишли си без време. Голям брой от 

инцидентите е можело и е трябвало да 

бъдат предотвратени. Отговорността за 

смърт или тежки травми, причинени при 

автомобилни катастрофи, е огромна, 

загубата и мъката на близките – неутешима.  

Статистика 



Загиналите между 2011г. - 2015г. са: 

 2011 - 657 загинали / 8303 ранени 

 2012 - 601 загинали / 8193 ранени 

 2013 - 601 загинали / 8774 ранени 

 2014 - 660 загинали / 8635 ранени 

 
 

2015 година все още не е свършила, 

но загиналите наброяват 599 души. 
 



Това са пешеходците, превозните средства и понякога , 
в планинските и стопанските райони , и животните. 
Понякога пещеходците използват ролери, 
скейтбордове и велосипеди като приятен начин за 
придвижване. 

Ролерите и скейтбордове са много приятни начини за 
придвижване, но са нестабилни, затова могат да бъдат 
заплаха както за този, който ги управлява, така и за 
околните.   

Велосипедите са по стабилни от ролери и скейтборди, 
но  са по - уязвими участници в движението от 
водачите на автомобили.  

Участници в движението 



Една голяма част от участниците в движението са 

водачите на МПС и ППС. Ако сте млад и току що сте се 

научили да шофирате внимавайте, защото има 

вероятност да попаднете в ПТП. Всеки ден по пътищата 

на Република България при катастрофи пострадват 

средно 6 души между 15 и 24 г. 

През 2004 г. са загинали 154 и ранени 2149 младежи. 

Често ранените при катастрофи остават инвалиди за цял 

живот, а за тях той тепърва започва! Други, ако са 

виновни за причиняването на катастрофа, могат да 

бъдат наказани от съда с лишаване от свобода (затвор) 

или изпращане във възпитателно училище.  



СКОРОСТТА УБИВА! Не е задължително да нарушаваш законовото 
ограничение на скоростта, за да причиниш нечия смърт! 
Шофирането с несъобразена скорост, особено в градска среда, може да 
има смъртоносни последици за пешеходци, колоездачи и връстници на 
ролери, скейтбордове, скутери и така нататък. 



С решение на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации, периода 2011 – 2020 г. е обявен за 
“Десетилетие на действия за безопасност на движението 
по пътищата ” . 
 
Повечето инциденти по пътищата са предсказуеми и могат да 
бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, 
уважение, и предвидливост. 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! 

Безопасно движение по пътищата 



Мили деца, 

 Внимавайте, когато се движите по улицата, защото е опасно. 

 Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по -
далеч от платното за движение. 

  Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, м 

акар да имате предимство. 

 

 

 

 

 

 Спазвайте сигналите на светофара. 

 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 играйте около спрели и паркирали автомобили, в пътното платно и 

по кръстовищата, а на определените за това места. 
 Карайте велосипед на разрешените за това места и винаги носете 

предпазна каска. 
 Слагайте предпазен колан, винаги когато се возите в автомобил и 

слизайте от колата от страната на тротоара. 
 

 
 
 Научете се да оказвате първа помощ на пострадал 
 при пътно - транспортно произшествие и ако нещо  
се случи – бързо извикайте помощ (112). 

 
 
 
 



Скъпи родители, 

  придружавайте задължително 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; 

 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;  

 контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за 
пресичане и дали се движи по уговорения маршрут; 

 обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка 
автобус и зад паркиран на улицата автомобил; 

 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. 

 



Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва: 

 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. 



 Инцидентът стана, защото с едното око наблюдавах камиона отпред, с 

второто - пешеходеца, и с другото - колата отзад. 

 Колата пред мен блъсна пешеходеца, но той се изправи, затова го блъснах и 

аз. 

 Ударих се в неподвижен камион, който идваше отсреща. 

 Пешеходецът ме блъсна и отиде под колата ми. 

 Непряката причина за инцидента беше нисък човек в малка кола с голяма 

уста. 

 Пешеходецът побягна към тротоара, но аз го уцелих. 

Истински обяснения писани след катастрофи 



 

 

НЕКА ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА 
НАМАЛИМ СКОРОСТТА ... 

, ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА СИ ! 

 

ЖИВЕЕМ САМО ЕДИН ПЪТ, ДА ГО ЖИВЕЕМ КАТО 
ВНИМАВАМЕ В СТЪПКИТЕ СИ, УВАЖАВАМЕ ДРУГИТЕ 

И КАТО НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ НЕ ЖИВЕЕМ САМИ! 



 

 

 

 

 

Благодарим Ви за вниманието. 


