
Безопасност на движение



По улиците

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

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

o Пресичайте улицата само на определените за целта места 
– пешеходна пътека или подлез

o Движете се плътно вляво по улица без тротоар и срещу 
движението на насрещните автомобили.



При пресичането

o Когато пресичате пътното платно, изберете място така, че да 
виждате целия път.

o Спазвайте сигналите на светофара.
o Пресичайте само на зелена светлина, като отново се огледате в 

двете посоки.
o Пресичайте само когато автомобилите са на безопасно 

разстояние и не се приближават с голяма скорост.
o Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и 

по средата на улицата пак наляво



• Не излизайте на улицата с велосипед преди да 
сте сигурни, че е изправен (звънец, фар отпред 
и светлоотразител отзад) и го управлявайте 
отлично.

• Карайте велосипед на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате 
велосипед.

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

Велосипеди



Велосипедистите са длъжни да 
познават знаците с ръце

А – Завой на ляво

Б – Спиране

В - Завой надясно



Недейте

o Никога не пресичайте улицата тичайки, 
между паркирани коли и пред спрял на 
спирка автобус.

o Не преминавайте пред и зад спряло 
превозно средство, защото нямате видимост.

oНе играйте на пътното платно и по 
кръстовищата, а на определените за това 
места.



oАко все пак ви се наложи да преминете зад спряло 
превозно средство, внимавайте с насрещното 
движение.

oПомнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни 
превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

oИзберете, заедно с родителите си, найкраткият и 
безопасен маршрут, по който можете да отивате и да се 
връщате от училище.



Шофьорите - правила

oДа не използват износени гуми, да използват летни гуми 
когато е лято и зимни гуми когато е зима;

o Да спазват пътните знаци, светофарите сигналите на 
регулировчика;

o Шофьорите и пътниците да си слагат коланите;

o Дa не се движат в близост от товарен автомобил;

o Да НЕ карат пияни;

oДа карат с подходяща скорост.



oСлагайте предпазен колан, винаги когато се возите 
в автомобил.

o Слизайте от колата само от страната на тротоара.

o Научете се да оказвате първа помощ на пострадал 
при пътно транспортно произшествие.

o Ако нещо се случи – бързо извикайте помощ.



Благодарим ви за вниманието
-Ангелина
-Александра 8А3

Вслушвайте се в съветите на 
вашите родители и учители, 
когато ви разясняват 
основните правила за 
движение по пътя.


