
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” 07 – 13 СЕПТЕМВРИ

Всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия,
от които над 25 загиват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания
за цял живот. За пътнотранспортните произшествия с деца основна вина носим ние
възрастните.

За периода 2011 – 2014г. от пътнотранспортни произшествия са загинали 114
деца и 4236 са били тежко ранени. За първите 6 месеца на 2015 г. са загинали 11 и са
били ранени 479 деца.

Най-голяма е групата деца пострадали като пътници предимно в автомобилите
на своите родители и то необезопасени.

Като пешеходци децата стават жертви предимно в районите на населените
места където живеят, когато пресичат платната за движение, играят по улиците без
контрол. В редица случаи пътната инфраструктура в районите около детските и учебни
заведения не осигурява необходимата безопасност на децата.

Много деца стават жертви на пътнотранспортните произшествия като
велосипедисти, мотопедисти, мотоциклетисти, даже и като водачи на леки автомобили.

Всяко тежко пътнотранспортно произшествие с участие на деца е ужасна
трагедия, за семействата, за близките, за обществото като цяло.Такъв голям брой
пострадали деца от пътнотранспортни произшествия в нашата страна е неприемливо и
недопустимо. Всяка седмица над 20 деца!!!

С настъпването на новата учебна година много деца ще се включат в
движението по пътищата.

Уважаеми родители,

Пазете децата си и  ги  учете да се пазят  на улицата!
· Заедно учете и преговаряйте правилата за пътна безопасност!
· Отделяйте внимание да тренирате тези правила по улиците и

кръстовищата, на спирките! Заедно определяйте безопасните
места за игра и за каране на велосипед!

· Покажете им най-безопасния маршрут до училище и обратно – със
спокоен трафик и малко улици за пресичане.

· Обличайте децата в светли дрехи, с ярки цветове, с флуоресцентни
елементи.

· На ученическите чанти поставете светлоотразителни ленти.



Научете ги!

· да се движат по тротоара, не по платното;
· да пресичат правилно, като се огледат първо наляво, после надясно,

отново наляво и ако е безопасно, да преминат;
· да не тичат, когато пресичат;
· да пресичат само на определените за това места – пешеходна

пътека, подлез и др.;
· ако има светофар, да изчакат зеления сигнал за пешеходци, да се

огледат и чак тогава да преминат;
· да не пресичат пред и зад спрели на спирката превозни средства;

Помнете!
Използването на обезопасителни средства при децата /колани, детски
седалки и др./, при пътуване в автомобил, е задължително!


