
 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 
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Същевременно беше изяснено, че ситуацията допълнително 

е усложнена, тъй като на пътното платно е разпръснато  

неизвестно вещество, превозвано в едната от колите.  

Последваха действия, ръководени и координирани  

от оперативен щаб, позициониран в мобилен  

комуникационен център в близост. Обменът на информация 

между всички звена и институции протече в реално време  

и сигналите се подаваха веднага, в зависимост от развитието 

на ситуацията. 

В рамките на операцията бяха взети съответните решения  

за отцепване и обезопасяване на района и създаване  

на временна организация на движение; съсредоточаване  

на допълнителни сили и средства от съставните части  

на спасителната система; за спасяване на пострадалите  

от автомобилите и пренасяне на единия от тях с носилка;  

за идентифициране и обезопасяване на разпиляното  

вещество; за разузнаване и обезопасяване на свлачището; 

за обрушване на ската и разчистване на пътното платно  

от падналата скална маса, както и за подаване  

на необходимата информация до медиите. 



 

ИНИЦИАТИВИ ПО ПОВОД 

29 ЮНИ 
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Подготвил материала: 

Светослав Васев, ДАБДП 



 

ДГ 18 “Чайка”, гр. Варна 
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В град Варна се проведоха инициативи с участието на деца  

и родители под надслов “Аз познавам и спазвам правилата”. 

Дейността е резултат от ежегодно взаимодействие  

на родители, учители и служители на РПУ-Варна, насочени 

към привличане на общностното внимание към опасностите 

на пътя, отговорността ни като граждани и участници  

в уличното движение. 



 

Община Харманли 
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Община Харманли организира мероприятие за обучение  

по БДП за деца от 5 до 12 клас с акцент върху предстоящата 

ляна ваканция и придвижването на децата с електрически 

тротинетки и като пешеходци. Експерти от ДАБДП взеха  

активно участие в провеждането на беседи относно  

законовите изисквания за ползване на индивидуални  

електрически превозни средства. Акцент беше поставен  

на опасностите, в които могат да попаднат децата,  

управлявайки такъв вид превозни средства. Също така,  

служителите от агенцията участваха като съдии в провелото 

се състезание по БДП.   



 

ОДЗ 10 „Зайченцето бяло“, с. Герман 
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Кметството на с. Герман, съвместно със Съвета  

по безопасност на движение на децата в София  

към Столична община и ДАБДП отбеляза празника в детска 

градина „Зайченцето бяло“, където се проведоха редица  

състезателни игри под формата на интерактивни уроци  

за децата.   



 

ОБУ„Васил Левски“, гр. Бургас 
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За поредна година учениците и преподавателите от  

ОУ „Васил Левски“ отбелязаха деня, посветен на пътната  

безопасност. Мероприятията стартираха с интерактивни игри 

по безопасност на движението между ученици от VI, VII, VIII  

и IX клас. Учениците от IV клас по проект „Приобщаващо  

образование“ изработиха табло по БДП във връзка с Деня  

на безопасността на движението по пътищата. Учениците  

от прогимназиален и гимназиален етап взеха участие 

в решаване на листовки – поведение на млад шофьор  

и велосипедисти на пътя. Демонстрираха преминаване  

безопасно пресичане на пешеходна пътека. Кратка дискусия 

по въпроси като: „Какво се вижда от предното стъкло  

на автомобила, когато си на мястото на шофьора?“,  

„Важно ли е и емоционалното състояние на водача или само  

изрядността на автомобила и спазването на правилата  

е от значение?“ бе проведена с ученици от гимназиален 

етап. Учениците от I в клас участваха в състезание 

„Безопасно поведение на пътя“. Преди излизане  

на учениците в лятна ваканция всички класни ръководители 

проведоха инструктаж за безопасно поведение по пътищата. 



Детски комплекс „Йовко Йовков“,  

гр. Севлиево  
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Местната власт, бизнеса и неправителственият сектор  

работиха заедно за сигурно бъдеще на децата и за тяхната 

безопасност. На новоизградено съоръжение малките  

палавници от ДГ „Слънце“ представиха своите знания  

по безопасно движение по пътищата, като показаха умения 

как управляват детски автомобили и мотори в почти реална 

обстановка. Децата демонстрираха как се пресича  

на пешеходна пътека, как реагират участниците в движението 

- автомобилисти, мотористи и пешеходци, на обикновено 

кръстовище, при регулиране със светофар, при кръгово 

кръстовище, разпознават ли основни пътни знаци.  

Участниците, представили се отлично на Националното  

състезание по БДП от ОУ “Стефан Пешев”, направиха  

демонстрация по приложно колоездене. За да се проверят 

на практика усвоените знания, малчуганите участваха  

в състезание по трасето с тротинетки. Пътната безопасност  

е основен приоритет и кауза на Областна администрация – 

Габрово, която в последните години насочва вниманието  

на обществото към тази тема с цел превенция и повишаване 

културата на поведение на пътя.  



ДГ „Радост“, гр. Драгоман 48 

 

w
w

w
.s

a
rs

.g
o

v
.b

g
 

На 29 юни 2022 г. Община Драгоман и Местната комисия  

за борба срещу противообществените прояви  

на малолетните и непълнолетните, съвместно с Областния 

съвет на БЧК и младежката организация БМЧК,  

отбелязаха Националния ден на безопасността  

на движението по пътищата в ДГ „Радост“ гр. Драгоман.  

За целта на мероприятието беше разгънато интерактивно 

пътно платно, на което малчуганите демонстрираха  

познанията си по пътна безопасност. Представена беше 

и презентация по темата от директора на детската  

градина – г-жа Тодорка Дорутева. Доброволците на БМЧК  

задаваха гатанки и въпроси към децата. За закриване  

на събитието, малките възпитаници на детската градина 

представиха апликиране и рисуване на пътни знаци,  

пешеходни пътеки и други, свързани с безопасността  

на пътното платно. 



ДГ „Калинка“, гр. Гоце Делчев 49 
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Децата от 3-та възрастова група "Весели усмивки" с госпожа 

Шагова, госпожа Караджова и помощник възпитател  

Григорова проведоха мероприятие с акцент върху  

безопасността на движението по пътищата в реална пътна 

обстановка. Те заедно пресичаха възлови кръстовища в града 

и стигнаха до парка. Там се запознаха с велоалеята,  

маркировката, знаците и демонстрираха безопасно  

управление на велосипед (с каска, наколенки, предпазители 

за лакти и китки). Също им беше демонстрирано  

безопасното им придвижване е автомобил (със стол за деца, 

седалка и обезопасителен колан). Задачата беше да се  

развие у децата умения за безопасно поведение на пътя като 

пешеходци, велосипедисти и пътници, както и да осъзнаят 

личната отговорност на пътя и необходимостта от безопасно 

поведение на улицата.  



Обучение в Община Сатовча 50 
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Беше проведено обучение "Оказване на първа долекарска 

помощ на пострадали лица", което включи: помощ  

при загуба на съзнание - сопор, кома, промени  

в съзнанието; спиране на дишането - сърдечна дейност,  

кръвообращение, клинична смърт, разпознаване;  

наранявания - различните видове рани, контузни, разкъсно-

контузни, порезни, прободни; счупвания - положение  

на болния, шиниране при различни видове фрактури 

(закрита фрактура, когато не е нарушена целостта  

на кожата и открита фрактура, когато е нарушена);  

кръвотечение - външно и вътрешно; шок - кръвозагуба  

от обезводняване, тежка инфекция, наранявания  

на гръбначния мозък. 


