
Професионална гимназия по стопанско управление, 

администрация и услуги „Атанас Буров” – Силистра 

 

Безопасното движение по пътя 

 
Сигурността на движението по пътищата на всички зависи от 

личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар 

той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на 

добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора 

едновременно би осигурило една по-здравословна и безопасна среда на 

пътното движение. 

Всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да 

анализират грешките и извършваните опасни волности, и да вземат 

решение да не допускат риск в пътното движение. 

 

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ 

 

Уважаеми родители, 

Децата са активни участници в движението и отговорност за 

тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, 

учители и водачи. 

Във връзка с писмо на РУО- Силистра от 17.09.2019г., е 

необходимо в рамките на не по- малко от 10 минути на родителската 

среща да обсъдим безопасното движение по пътя /БДП/. 

1. На електронната страница на МОН в рубрика БДП са 

предоставени основни документи, които се отнасят за:  

- Система за организация и управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по БДП в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

- Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия 

на РБ за подобряване на БДП за периода 2011-2020г.; 

- Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детската 

градина и българското училище. 

- Програми за обучение по БДП от I  до XII клас утвърдени със 

Заповед на министъра. 

 

В ПГСУАУ Ат. Буров – Силистра: 

1.  Обучението по БДП се осъществява както следвa:  8,9 и 10 

клас по 4 часа годишно; 11 и 12 клас по 1 час годишно.  

2. През 2019/2020 учебна година в определени дни и часове ще 

бъдат изнесени Беседи по пътна безопасност пред 

учениците, от служители на „Пътна полиция”. 

3. На електронната страница на училището има рубрика по 

БДП. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

За да опазим живота на децата на пътя трябва да се спазват 

следните основни правила: 

 да разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, 

местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около 

училищата, значението на светлините на светофара; 

  определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който 

детето Ви може да ходи и да се прибира от училище; 

 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. 

 

Всеки месец по пътищата на страната над 700 души пострадват от пътни 

злополуки, от тях над 55 загиват. Пътнотранспортните произшествия с 

тежки последици не са природно бедствие, на което не можем да се 

противопоставим, и не са цената, която трябва да плащаме за нашата 

ежедневна мобилност. Те са основно резултат от човешки грешки, които 

могат да бъдат предвиждани и преодолявани. 

 

Следва да призовем водачите на превозни средства да: 

- използват винаги предпазните колани и защитни каски; 

- да избират разумната скорост на движение; 

- да избягват разговорите с мобилни телефони по време на 

шофиране (приемане и изпращане на съобщения чрез тях); 

- да не шофират под въздействието на алкохол или упойващи 

вещества и лекарства, преуморени, недоспали и в състояние на 

нервно напрежение стрес и афект. 

Да си напомняме непрекъснато, че спестените броени минути, с цената 

на превишена скорост и риск, нямат значение, и че най-важната цел на 

всяко пътуване е успешното пристигане без инциденти. Пешеходците 

трябва да бъдат много предпазливи, разумни и дисциплинирани, защото 

са най-незащитени и уязвими. 

 

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си 

деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на 

безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на 

движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. 

Реакциите им са непредвидими и внезапни. 
 

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

ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА! 


