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Ограничителни системи при 

мостови съоръжения

Пътищата на всяка държава образуват единна пътна мрежа и служат

основно за превоз на пътници и товари. Пътната мрежа се развива

съобразно транспортните и социални потребности за мобилност на хора

и стоки, инфраструктурата на населените места и изискванията в

нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазване на

околната среда и безопасността на движението. Транспортът има

ключова роля за развитието на всяко модерно общество, като средство

за икономическо развитие и предварително условие за постигане на

социална и регионална кохезия. Развитието на пътната

инфраструктура осигурява устойчивост на пътната мрежа, което

гарантира, че средствата, инвестирани в сектора, ще донесат

дългосрочни ползи за икономиката.
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Пътната инфраструктура има няколко основни елемента:
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Пътни съоръжения

Обхват на пътя

бази за поддържане на  

републиканските пътища; 

пътни знаци; пътна

маркировка; светофарни

уредби; крайпътни

насаждения; аварийни

площадки; площадки за 

отдих; енергозахранващи и 

осветителни съоръжения; 

ограничителни системи за 

пътища; направляващи

стълбчета; снегозащитни

съоръжения други технически 

средства за организация и 

регулиране на движението;

Пътни принадлежности 
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• Демонтаж на парапети и предпазни огради

• Разваляне на съществуваща настилка и хидроизолация 

• Разваляне на съществуващи тротоарни блокове

• Изпълнение на нови тротоарни блокове

• Ремонт на отводнителна система

• Полагане на нова хидроизолация

• Подновяване на пътното платно

• Полагане на нови пластове плътен асфалтобетон

• Изграждане на нови тротоарни блокове

• Монтаж на нови дилатационни фуги

• Подмяна на хоризонтална маркировка

• Подмяна на вертикална сигнализация

• Монтаж на ограничителни системи, парапети и други 

обезопасяващи съоръжения

• Други необходими дейности

Пътните съоръжения са важна и неделима част от пътната

инфраструктура и е необходимо те да бъдат редовно и качествено

поддържани, за да изпълняват ефективно своите функции. В

България съоръженията от основната пътна мрежа имат нужда от

незабавни възстановителни действия. Над 15 % от съоръженията,

имат поне един дефект, който се нуждае от незабавен ремонт в

кратък срок. Резултатите от годишните обследвания показват, че

пътните съоръжения са в лошо състояние и трябва да се вземат

мерки за рехабилитирането им.
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В това издание ще Ви насочим вниманието към 

Ограничителните системи за пътища при мостови съоръжения. 

Съгласно „Технически правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ, 2010г. 

изискванията за избор на ограничителна система в близост до 

платното за движение при мостове и подпорни стени са разделени по 

следния начин:

- Избор на ограничителни системи за пътища за мостове и 

подпорни стени с възможна височина на падане по-малка от 2м;

- Избор на ограничителни системи за пътища за мостове и 

подпорни стени с възможна височина на падане по-голяма от 2м;

Предпазните огради за мостове, подпорни, преградни и др. стени 

в обхвата на пътя трябва да се изградят до външния ръб на платното 

за движение, като видът им се избира в зависимост от опасната зона 

под моста или подпорната стена. 

Ограничителните системи при различните съоръжения могат да

бъдат проектирани и монтирани на 50см от края на пътното платно

/съгласно Норми за проектиране на пътища/ или наравно с челото на

тротоарната конзола /съгласно Технически правила за приложение

на ограничителни системи за пътища от РПМ на АПИ от 2010г./ .

За предпазни огради при мостови съоръжения трябва да е 

определено от изпитванията на удар, какви сили се предават на 

мостовата конструкция от предпазната ограда при удар на превозно 

средство. За предпазни огради със степен на задържане H1 и N2, това 

доказателство може да бъде изведено теоретично.
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Степента на задържане на ограничителните системи при 

мостови съоръжения се избира в съответствие с таблица 7 от 

„Технически правила за приложение на ограничителни системи за 

пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ, 2010г.

Зоната на действие на ограничителните системи при мостови 

съоръжения зависи от ширината на тротоарната конзола, мястото на 

монтаж на предпазните огради, възможната височина на падане при 

настъпване на ПТП, както и от това какво препятствие има в близост 

до или под съоръжението.
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Дължината на ограничителните системи за мостови съоръжения 

трябва да е минимално тестваната, която се отразява в доклада от 

изпитването съгласно БДС 1317-2, като обикновено тази дължина е 

между 80м и 120м. Само по този начин се гарантира ефективността на 

предпазната ограда. За съжаление все още се изпълняват проекти, 

при които ограничителните системи за пътища са с дължина 8м, 12м, 

16м и т.н.

Разбира се, има случаи, когато тестваната дължина не 

може да бъде изпълнена, поради факта, че връхната 

конструкция на съоръжението е с по-малка дължина. В тези 

ситуации е необходимо ограничителната система да бъде 

продължена с предпазна ограда с равна или една степен по-

ниска степен на задържане преди и след конструкцията на 

съоръжението, т.е. в пътна част и след това да се монтират 

елементи за начало/край. 



➢ При невъзможност за изпълнение на горепосочените схеми при 

дължина на терена по-малка от 10м преди и след съоръжението или 

друга основателна причина, то ограничителните системи трябва да 

се съгласуват и одобрят от специализирано звено на АПИ – Институт 

по пътища и мостове.
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➢ Изпълнение на ограничителна система с шини две вълни при 

наличие на достатъчна дължина на терена:

➢ Изпълнение на ограничителна система с шини три вълни при 

наличие на достатъчна дължина на терена:

➢ Изпълнение на ограничителна система с дължина на терена 

преди и след съоръжението между 20м и 40м:

➢ Изпълнение на ограничителна система с дължина на терена 

преди и след съоръжението между 10м и 20м:
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При мостови съоръжения с по-широки тротоарни конзоли, които

имат и пешеходна алея се поставя ограничителна система на

разстояние 50см от края на пътното платно или наравно с челото на

тротоарната конзола и в края на пешеходната зона, т.е. в края на

конзолата се поставя парапет за пешеходци.
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При мостови съоръжения, изградени над железопътна линия в 

близост до металния предпазен парапет се монтират предпазни 

оградни пана. 
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При виадукти, изградени над автомагистрала или първокласен път, 

се изпълнява ограничителна система за съоръжение, метален 

предпазен парапет и предпазна мрежа. Използването на  предпазни 

мрежи осигурява по-голяма защита от падане на предмети и създава 

усещане за сигурност на пътуващите и служителите, които трябва да 

извършват ремонтно-възстановителни дейности по съоръжението.
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При съоръжения с малък габарит на тротоарната конзола и 

необходимост от обезопасяване с различни класове предпазни огради, 

се използват КОМБИНИРАНИ ограничителни системи за превозни 

средства/пешеходци. Това са системи, които осигуряват защита както 

за водачите и пътуващите в превозните средства, така и за 

пешеходците. 
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Комбинирани ограничителни системи за превозни 

средства/пешеходци от най-висок клас H4b-B-W1 и H2-A-W3 
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За постигане на безопасност, ограничителната система за пътни

превозни средства трябва да бъде непрекъсната в своята цялост. 

Прекъсванията на предпазните огради се правят при изключение и 

при невъзможност за намиране на друго по-добро решение. За да бъде 

една система непрекъсната е необходимо да се използват специални 

елементи за дилатация в зоните на дилатационните фуги на 

съоръженията, които да имат способността да дилатират заедно с 

бетоновата конструкция в зависимост от температурните колебания. 
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Това се осъществява посредством :

➢ Тривълнови шини за дилатационни фуги към ограничителните 

системи за пътища;

➢ Двувълнови шини за дилатационни фуги към ограничителните 

системи за пътища;
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➢ греди за дилатационни фуги към ограничителните системи 
за пътища; 



Допълнителен капак, закрепен с 

болтови връзки
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➢ преходи от система с три вълни към система с две вълни за 

дилатационни фуги към ограничителните системи за пътища;



Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни 

системи  за съоръжения                                                     

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 BR

JPL1 (2.00) N2-B-W2 BR

JPL1 (3.00) N2-B-W3 BR

H1

JPL1 (1.33) H1-А-W3 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W4 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W5 BW

H2

JPL2 3N (1.00) H2W3 BR

Passco H2-A-W3 BW

JPL2 3N (2.00) H2W4 BR

H4b Passco H4b-B-W1 BW

Комбинирани ограничителни системи за мостова част

H1

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 

(1.33)

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 

(4.00)

H2

JPL2 3N (2.00) H2-A-W4 BR+BHR1120 

(2.00)

Парапети за пешеходци

Парапет

Парапети за пешеходци JPP 110-1

Парапети за пешеходци JPP 110-2

Парапети за пешеходци JPP 110-1 с 

ръкохватка

Парапети за пешеходци JPP 110-2 с 

ръкохватка

Тръбно-решетъчен парапет

Парапет за урбанизирани територии
19

Ограничителните системи за съоръжения, които предлага нашата 

компания са разработени, така че да покриват пълната гама от 

степени на задържане и зони на действие за всички ситуации, които 

възникват в хода на проектирането. Парапетите, предпазните 

мрежи и всички други необходими елементи за обезопасяване на 

съоръжения са изцяло създадени от нашите конструктори, за да 

отговарят на изискванията за ефективна пасивна пътна безопасност 

и са съобразени с всички нормативни действащи документи за 

страна ни. Продуктово портфолио
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Продуктово портфолио

Други Продукти

Предпазна мрежа за съоръжения при преминаване на 

пътя над електрифицирана железопътна линия

Предпазна мрежа за съоръжения за надлез над път с 

пешеходен парапет

Шини за дилатационни фуги

Греди за дилатационни фуги

Комбинирани преходни елементи за дилатационни

фуги

Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи за 

съоръжения по RAL RG 620                                                 

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2
Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
N2-A-W1 (1.33)

H1

Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
H1-A-W2 (1.33)

EDSP 1.33 BW H1-A-W5 (1.33) 

L1
Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
L1-A-W2 (1.33)

H2
Super Rail Light auf BW H2-B-W4 (1.33)

Super Rail Eco auf BW H2-A-W4 (1.33)

H4b Super Rail Plus BW H4b-A-W6 (1.33)
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Осигуряването на ефективно и качествено обезопасяване на

съоръженията е от съществена важност за достигането на високо

ниво на безопасност на пътната инфраструктура. Използването на

ограничителни системи с висок клас на действие, както и парапети,

предпазни мрежи и др. предпазва участниците в движението при

възникване на ПТП от падане от връхната конструкция на

съоръжението и предотвратява последствията с фатален край.

Всичко при изпълнението на съответната ограничителна система –

правилното местоположение, достатъчната дължина, коректно

проектираната степен на задържане и зона на действие, добре

подбраните елементи и преходи за дилатация и т.н. има значение за

това, предпазните огради да изпълнят своята предпазна функция.

За да задържи една ограда определеното превозно средство в

зависимост от степента си на задържане, се търси контролирано

скъсване на определени крепежни елементи/изделия в точно

определено време от удара, с което още веднъж искаме да

отбележим, че всеки един малък детайл от системата колкото и

малковажен да ни се струва на пръв поглед, има огромна роля за

спасяването на човешкия живот.
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Ако предприемем повече мерки в направление Безопасност, може

би ще успеем да избегнем много фатални случаи. Защото се

замислете, винаги използваме добре познатата фраза „НЯМАМЕ

ПАРИ“ – да, може би е така. Но тогава имаме ли пари да плащаме

за спешна медицинска помощ, болнично лечение, рехабилитация,

редица социални плащания и т.н. за пострадалите от

пътнотранспортни произшествия?!

Необходими са инвестиции за повишаването на пътната

безопасност, като освен чисто човешкия фактор, съществува и силна

икономическа логика за необходимостта от инвестиции в пътната

безопасност. Всичко това следва да се има предвид при оценката на

инфраструктурните проекти заедно с ефекта от намаляване на

времето за пътуване, ползите от подобрената пътна инфраструктура

и намаляването на разходите за транспорт за обществото като цяло.

Нека всички да работим непримиримо за опазване на най-ценното –

човешкия живот и здраве. Нека докажем на себе си и на нашето

общество, че ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА НА

МНОГО ХОРА.



23

Системи за бърз 

достъп при 

бедствия, аварии 

и ремонти 

Пътят е начин и система за 

комуникация, чрез която се 

осъществява преминаване 

или движение на пътни 

превозни средства или 

пешеходци и  затова е важно 

той да бъде максимално 

безопасен и осигуряващ 

комфортно пътуване.

Поради тази причина се 

полагат много усилия в 

поддръжката на пътната 

инфраструктура. Ежегодно се 

осъществяват планувани и 

текущи ремонти по пътната 

мрежа, които налагат 

пренасочването на трафика в 

едно платно при 

автомагистрали  или при 

определени ситуации до 

пренасочване на трафика по 

други пътни артерии.
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При наличие на две платна, разделени напречно с разделителна 

ивица, която ориентира водачите за границите на платното за 

движение, посоката му и наклона, това пренасочване се случва с 

помощта на специални системи за бърз достъп. Най-често срещани 

в България са така наречените ръчно-разглобяеми стоманени 

предпазни огради за пътища. Те се изграждат в разделителната 

ивица, позволяващи преминаване от едното платно в друго.
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Те се монтират при необходимост и по предписание на пътния 

проектант, съгласно Нормите за проектиране на пътища.

Местата, на които се поставят са главно преди или след големи

съоръжения, на участъци с голяма концентрация на ПТП, места за

които има информация за плануван ремонт или на места, в чиято

близост има голямо болнично заведение. При липсата на такива

участъци се наблюдава поставянето на разглобяеми секции на

минимум 2 км разстояние . За да се постигне по-голяма безопасност е
необходимо прекъсванията да са с дължина от 8м до 20м.

Съгласно Техническа Документация за Стоманени предпазни огради и

парапети за Автомобили от 2004 г. – ИАП 2004 г и Техническа

Спецификация на АПИ от 2014 г., ръчно разглобяемата предпазна

ограда в разделителната ивица трябва да е от същия тип предпазни

огради, както и в съседните участъци.

Например, при шина с три вълни, трябва да се присъедини шина със

същото напречно сечение – шина с три вълни или чрез подходящи

преходни елементи, може да се присъедини към шина с две вълни.

Вторият случай се прилага по изключение, при невъзможност за
прилагане на шина с три вълни.
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В Техническа Документация за Стоманени предпазни

огради и парапети за Автомобили от 2004 г. – ИАП 2004,

шините за ръчно разглобяеми секции са свързани чрез

специален болт и клин към носещото стълбче, там където

се препокриват. Целта им е бърза връзка между двете

платна и са предназначени главно за автомагистрали,

при които изпълнението по подобен начин крие опасности

при сблъсък с висока скорост, поради несигурна и не
достатъчно добра връзка между шините.

Съгласно изискванията на БДС EN 1317, при изпитване 

на ограничителната система за пътища, изграждащата я 

шина не трябва да се къса при удара, а да погасява 

кинетичната енергия на автомобила и именно поради 

тази причина свързването на надлъжните шини на 

ръчно разглобяемите секции с болтови връзки една към 

друга и към носещите им стълбчета е по-уместният и по-

безопасният вариант. 
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Стълбчетата за изграждане на ръчно разглобяемите

секции, съгласно Техническа Документация за

Стоманени предпазни огради и парапети за Автомобили

от 2004 г. – ИАП 2004, в прекъснатата и покрита с

настилка част на разделителната ивица на

автомагистралите, се монтират в предварително вградени

в настилката гилзи, в които стълба се позиционира с
минимален луфт.
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Изискване за техния монтаж е 

направата на изкопни сондажи на 

определено разстояние, при 

съществуващ път, с размери със 

150 мм по-големи от големината на 

гилзата, която ще се полага. За 

уплътняване на разстоянието 

между гилзата и почвата се излива 

бетон с якост не по-малка от  

C25/30 (B30). Целта е при удар да 

се получи контролирано скъсване 

на болтовите връзки между 

хоризонталния  и вертикалния 

елемент , както и огъване на 

стълба. 

По този начин съпротивителните 

сили в стълба с гилза се 

приравняват на съпротивителните 

сили при набивния стълб. Така 

изпълнена системата е лесна за 

демонтаж, а при удар от МПС, 

няма да се скъса и ще 

функционира като 

ограничителните  системи за 

пътна част, които са поставени 

преди и след ръчно разглобяемите 

стоманени предпазни огради. 

Изградена от 

същите 

конструктивни 

елементи, 

характеристиките 

на ръчно 

разглобяемата 

секция би 

покрила, 

характеристиките 

на 

ограничителната 

система за пътна 
част.
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Ръчно-разглобяема ограничителна система 

Ограничителна система за пътна част 
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Ръчно разглобяемите 

секции са поцинковани 

съгласно стандарт БДС ISO 

1461. Цинковото покритие 

трябва да е равномерно по 

цялата дължина на 

елемента и по повърхността 

му не трябва да има 

пукнатини, напластявания, 

мехури и зърна.

Освен за поддръжка 

„аварийните отвори“  

(ръчно разглобяемите 

секции) се ползват и за 

осигуряване на бърз достъп 

за спешни услуги. При 

необходимост, позволяват

службите за спешна и 

аварийна помощ, както и 

службите на органите на 

сигурността да стигнат до 

целта си бързо, дори когато

има затворени пътни

участъци или блокирани

пътни тунели. Бързият 

достъп означава спасени 

човешки животи!
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За съжаление в България не толкова наложили се са системите за

достъп при бедствия и аварии тип “ CADO® “ и „VEVA® ”. Те са

разработени от Jansen Venneboer.

Jansen Venneboer / Янсен Венбоер е компания, специализирана в

инженеринга, инспекциите и управлението на поддръжката. Фирмата

има почти стогодишен опит в производството, реновирането и

поддържането на електромеханични съоръжения, мостове, защити от

наводнения и шлюзови врати. Компанията е разположена в

Нидерландия, провинция Оверейсел. През 2016г, става част от SPIE

Nederland. Подходът им към инженерството показва истински

иновации, смелост и високо ниво на опит. Заедно успяват да

усъвършенстват и сертифицират допълнително VEVA® и CADO®.

Налагат използването им в Нидерландия, Германия, Дания, Швеция,

Сингапур и др.

Бариерата  за достъп при бедствия и аварии CADO 

Ползва се за 

осигуряване на бърз 

достъп за спешни 

услуги и услуги за 

поддръжка. 
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CADO има конструкция и външен вид на стандартна ограничителна 

система. Когато е затворена, тя е непрекъсната и е удароустойчива 

толкова, колкото и фиксираната ограничителна система. Съгласно ЕN 

1317 тя има виcoĸ ĸлac нa зaдъpжaнe – Н2 .Тecтвaнa е нa yдap и мoжe

дa зaдъpжи мoтopнo пpeвoзнo cpeдcтвo c тeглo 13 т пpи cĸopocт 70 ĸм/ч 

и ъгъл нa yдapa 20˚.
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Предпазната релсова преграда, автоматично създава отвор в рамките 

на 30 секунди. Това гарантира бързо придвижване и минимално време 

за пристигане. Когато е отворена, тя създава пасаж от максимум 9 

метра, който е повече от достатъчен за да предостави лесен достъп на 

службите за спешна помощ. 

Е-CADO

Н-CADO
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CADO се задвижва изцяло електрически (E- CADO) и хидравлично (H-

CADO). Управлява се от разпределителна кутия на място, а също така 

може да бъде интегрирана и към дистанционно PLC. Това е 

задвижващо устройство, което се намира в Центъра за контрол на 

трафика. Ако спре електрическото захранване, тя може да бъде 

отворена и затворена ръчно. 
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С цел повишаване на безопасността на движение по основната 

комуникация между София и Бургас, бе проведена обществена поръчка 

за изграждане на интелигентни транспортни системи на АМ „Тракия“. 

Предвижда се от двете страни на  тунел „Траянови врата„ да бъде 

изградена тип CADO, която чрез подвижни бариери ще управлява и 

пренасочва трафика в една от двете тунелни тръби, така че при 

настъпване на инцидент в една тръба, трафикът да се пренасочва по 

другата.
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Бариерата за достъп при бедствия и аварии VEVA

VEVA е автоматизирана подвижна бариера за безопасно насочване на

участниците в движението към друг участък от пътя, платно за

магистрала или тунелната тръба. Може да се използва и за създаване

на “гъвкави “ платна. Системата напълно отговаря на европейската

норма за безопасност EN 1317 и е изцяло тествана от TNO 

Nederland.(Холандската организация за приложни научни изследвания

– TNO).

VEVA  има модулна конструкция с елементи от по 6 метра, общата 

дължина на системата може да варира до максимум 120м на лъч. 

Повдигащото движение на елементите се осъществява пневматично с 

помощта на цилиндри с маншон.

VEVA 3 е нова версия от поколението на VEVA ® концепцията.
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Иновацията се състои в буферен елемент, 

разработен изцяло от Jansen Venneboer и монтиран 

на предната секция на крилото. 

Ако автомобил се блъсне в предната част на

крилото, буферният елемент поема силата на

сблъсъка, като свежда до минимум всички щети и 

наранявания. VEVA 3 е преминала краш тестовете

на TNO с отличие. Съгласно ЕN 1317, при 

затворена позиция VEVA 3 има виcoĸ ĸлac нa

зaдъpжaнe – Н2. Тecтвaнa е нa yдap и мoжe дa

зaдъpжи мoтopнo пpeвoзнo cpeдcтвo c тeглo 13 т пpи

cĸopocт 70 ĸм/ч и ъгъл нa yдapa 20˚. При отворена 

позиция класа на задържане е H1, съгласно ЕN 

1317 и задържа моторно средство с тегло 10 тона, 

при скорост 70км/ч и ъгъл на удар 15˚.
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Забавянията и  задръстванията по магистралите изискват много

разбиране от участниците в движението. Понякога тези забавания

могат да бъдат фатални за нечии човешки живот и затова е необходимо

внедряването на т.н временни ограничителни системи на

необходимите места. Пътните власти могат да постигнат ефективен

трафик и да ограничат рисковете за безопасността чрез добре обмислено

управление на трафика. 



„Да пазим децата на пътя!“

Наближава 15 Септември и вероятно всички родители се подготвят за

началото на новата учебна година – закупуване на учебни пособия,

дрехи и други принадлежности за децата. Всички искаме да им

осигурим най-доброто, но много често забравяме, че по-важно от

материалните придобивки, е да опазим живота и здравето им.

Ежегодно в началото на учебната година се организират кампании за

пътна безопасност в районите на училища и детски градини, но нека

не забравяме, че безопасното придвижване трябва да бъде наш

приоритет ежедневно и това, с което всеки от нас може да допринесе, е

личният пример и спазването на правилата за безопасно движение по

пътищата.
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Децата са активни участници в пътното движение и отговорност за

тях носим всички – родители, учители и водачи. Необходимо е самите

ние да имаме висока култура на движение – да бъдем отговорни и

толерантни и като шофьори, и като пешеходци, защото най-добрият

метод за обучение е чрез личния пример. Добра практика преди

началото на учебната година е да се определи кратък и безопасен

маршрут от вкъщи до училище, като родителят неколкократно

премине по маршрута с детето си, разяснявайки правилата за

безопасно движение на пешеходците, както и възможните опасности

и рискове. Важно е детето да знае, че не трябва да пресича пред

спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил.

Използвайте всеки удобен случай, за да унагледите чрез личен

пример и обяснения правилата за безопасност – не само в началото

на учебната година, но и когато се разхождате или отивате до

магазина за сладолед например. Така можете да откривате заедно

нарушенията на правилата за пътна безопасност и да обсъждате

възможните последствия. Друга положителна практика, която коства

малко усилия, но има големи ползи, е прикрепянето на

светлоотразителни елементи към раницата или горната част на

дрехата, така децата ще бъдат видими от далече независимо от

метеорологичните условия и осветеността на пътя.
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Важно е децата да знаят, че правилата за

движение трябва да се спазват винаги!

Често пешеходци пресичат на червен

сигнал на светофара, защото няма

движение или пък родители не возят

децата си в обезопасителни столчета,

защото разстоянието, което ще изминат е

кратко. Понякога обаче тези решения

могат да бъдат фатални! Примерът, който

даваме на децата, трябва да бъде

категоричен – правилата трябва да се

спазват, независимо дали ни харесва или

не, и ако ние демонстрираме неуважително

отношение, не можем да изискваме нещо

различно от тях! И това не се отнася само

до родителите, а до всички участници в

движението – следващия път, когато

решите да пресечете на червено –

огледайте се дали около вас няма дете,

което да забележи постъпката Ви и да

реши да я последва на следващия

светофар!
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Няколко основни правила, на които

да учим децата от най-ранна

възраст:

➢ да пресичат само на зелена 

светлина на светофара като се 

оглеждат и в двете посоки
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➢ да не тичат докато пресичат

➢ да преминават по пешеходната пътека 

с повишено внимание

➢ да не пресичат между паркирани 

автомобили, както и пред или зад 

спрял на спирка автобус



А ние не трябва да забравяме, че децата са най-уязвимите участници в

движението, просто защото са деца. Те може да знаят отлично

правилата за движение, да познават пътните знаци и сигналите на

светофара, но да реагират спонтанно в изблик на радост, да бъдат

увлечени в игра и да не забележат, че нарушават правилата за

движение, да действат непредвидимо или просто да не преценят

правилно дадена ситуация. Наша отговорност е да ги пазим.

Правила, които е важно всички шофьори да си припомняме често:

➢ да шофираме с безопасна скорост, особено в райони на детски

градини, училища и паркове, за да избегнем опасни ситуации и

злополуки

➢ да намалим скоростта, когато на и край платното се намира дете

➢ да не возим деца с ръст под 150 см на предната седалка на 

автомобила

➢ да не возим деца без обезопасителна седалка

➢ да очакваме непредвидени действия от децата, когато са в близост до 

пътното платно
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Пътната безопасност е 

споделена отговорност –

между държавата, 

институциите и гражданите –

участници в движението. 

Необходима е толерантност, 

дисциплина и адекватна 

преценка, за да намалим 

черната статистика на пътя. 
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