
Здравейте!
Да ви се 

представим…
Ние сме 

Георги и Вихра 
от най-хубавия –

шести „е“ клас 
на най-доброто 

училище в Шумен –
СУ „Сава 

Доброплодни“!



поведение 
на пътя

Култура
(от латински cultura,
идващо от colo, colere)
означава възпитание,
образование, развитие,
култивиране.

Етика
Това са представите на
обществото и индивида за
добро и зло, кои постъпки
са добри и кои – лоши.

Поведение на пътя
Поведението ни като
участници в движението –
пешеходци, велосипедисти,
шофьори и т.н.

Познавате 
ли 

значението 
на тези 
думи?



Правила и култура 
на поведението на пътя

Вече сте разбрали, 
че ще си говорим за 
нещо много важно 

за всички ни…



Защо е необходимо да сме етични на пътя?

Необходимо е да сме етични на 
пътя, защото не сме сами на него. 

Както ние, така и други хора 
управляват и се возят в 

превозните средства, затова 
трябва да се грижим и за себе си, и 

за всички други участници в 
пътното движение.



Сигнализиране на движението 
с пътни знаци

Всички
пътни знаци са 

събрани в 
правилник за 

движението по 
пътищата, заедно
с други правила и 

разпоредби.

Всеки
определен 

знак си има
свое 

значение.



Пътни знаци със задължителни предписания

Имат формата на кръг, син фон, бяла гранична линия и символи
в бял цвят. Поставят се непосредствено преди пътния

участък, за който се въвеждат задължителните предписания.



Моторни превозни средства със специален режим на движение

Моторни превозни средства 
със СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА 

ДВИЖЕНИЕ 
са автомобилите и 

мотоциклетите, които при 
движението си подават

едновременно светлинен сигнал с 
проблясваща синя и/или червена

светлина и специален звуков 
сигнал!



Моторни превозни средства със специален режим на движение



В различни ситуации хората се държат
различно. Някой ще реагира спокойно, някой ще
покаже емоции. Но също така се случва
конфликтите на пътя да причинят сериозен
нервен срив. Какво довежда човек до такова
състояние? На първо място, това е друг шофьор,
който не успява да реагира правилно на някакъв
вид пътно-транспортно произшествие и счете,
че е възможно да обиди опонента си, като
прибягва до нецензурни изрази. В допълнение,
агресията от страна на шофьорите може да се
изрази чрез заплахи, а някои използват и
физическо насилие.

Конфликти на пътя



Умения за безопасно поведение на пътя



И не 
забравяме, 

че…

До нови срещи!


