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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕЦАТА

„Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на
ООН за пътна безопасност . Основната цел, поставена с провеждането на седмицата, е да
се привлече вниманието към спешната необходимост от по-добра защита на децата и да
са генерират мерки за действия, необходими за да се постигне това.
В нашата страна ежегодно над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни
произшествия. Загиват и биват наранявани като пешеходци, пътници в автомобилите,
водачи на велосипеди, мотопеди, мотоциклети и автомобили. Над 30 загубват живота си,
а повече от 100 остават с трайни увреждания. И за това състояние основна вина носим
ние възрастните на всички нива, за това че не ги обучаваме, не ги пазим и не им
показваме правилата и опасностите в движението, така че те да придобият правилни
навици и да се пазят.
Децата загиват като пътници в автомобилите, като пешеходци, велосипедисти, по
късно като водачи на мотопеди, мотоциклети и автомобили.
И в тази връзка следва да направим всичко възможно в дните до Глобалната
седмица да достигнем до всички деца, до всички които имат отношение към тяхното
възпитание и опазване, да оценим всички положителни практики, да обменим опит и с
интензивни действия поставим началото на нова култура за безопасно участие в пътното
движение.
С настоящето ние от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА
АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” /ББАПБ/ декларираме своето личностно
участие и отговорност за постигане целите на Третата глобална седмица на ООН
за пътна безопасност .
В подкрепа на горното и в изпълненние на чл. 112 от Закона за движение по
пътищата
ББАПБ ще предприеме следните инициативи за подобряване на
безопасността на движението по пътищата:
-

На 11 МАЙ 2015г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ще направи дарение на Целодневна
детска градина „Надежда“ в гр. Пловдив, изразяващо се в предоставяне на
150 бр. детски светлоотразителни жилетки
1

-

На 12 МАЙ 2015г. /ВТОРНИК/ ще направи дарение на средно
общообразователно училище в гр. София, изразяващо се в предостване на 300
бр. STOP палки.

Заедно можем да направим пътищата по-безопасни за нашите деца!

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”
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