
Ние,

 Водени от желанието си да създадем възможност за развитие на безопасен 
транспорт в България, да дадем шанс на децата ни да живеят в безопасност, да 
създадем условия за равни шансове за всички участници в движението и да 
намалим високата смъртност в следствие на пътно транспортни произшествия се 
обединихме около идеята за промяна на системата за обучение на шофьори.

 Ние осъзнаваме необходимостта от осъществяването на превъзпитание на 
обществото ни и превръщането му в по-толерантно и по-адекватно спрямо бързо 
развиващите се пътни технологии, както и необходимостта от подходящо обучение 
за всички участници в движението.

 Статистическите данни са стряскащи. Всяка седмица 11 човека - наши 
близки,  приятели, съседи, членовете на нашето семейство или дори наши колеги 
започват пътуване, което никога няма да завършат. В резултат на ПТП за миналата 
2012 година са загинали 26 деца и юноши до 17 г., а са били ранени 1078. 

 През последните 5 години у нас при пътнотранспортни произшествия са 
загинали около 9000 души. Образно казано от територията на България е заличен 
град с приблизителните размери на Банско, Трявна или Сопот.

 Всички ние, осъзнавайки последствията от пътно транспортните 
произшествия и разбирайки отговорността ни като общество, се обединихме около 
инициативата „Разумният си ти“, за да дадем началото на промяна, която цели 
създаването на условия за по-безопасен транспорт и сигурни улици за бъдещите 
поколения на България.

 Кампанията “Разумният си ти” съдържа в себе си цялостна визия за конкретни 
промени в областта на обучението за шофиране, която не се ограничава само до 
единично събитие, тя е компилация от стъпки, които като резултат трябва да 
доведат до повишаване на безопасността и намаляване на смъртността по 
пътищата. Тя ще стартира с реализиране на пилотно събитие през месец Април 
2013 г. Мероприятието цели демонстрация на успешни практики и методи на 
обучение на бъдещи млади шофьори. За целта е избрана целева група от 200 бр. 
деца от 10/ти и 11/ти клас, на които им предстои или съвсем скоро са преминали 
курс за получаване на шофьорска книжка. Успешното реализиране на подобно 
пилотно събитие цели да събуди интерес в общински, областни, обществени и 



държавни институции за прилагане на добър опит от мероприятието и в други 
подобни инициативи и постепенното му превръщане в стратегия за цялостна 
промяна на методите на обучение на бъдещите шофьори. 

 Тази кампания няма са се ограничава само до провеждането на единично 
събитие в гр. Габрово, а до края на годината цели стартирането на подобни 
мероприятия в останалите областни градове на Република България – София, 
Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Русе, Сливен, Силистра, Стара 
Загора, Враца, Перник, Монтана, Благоевград, Кърджали, Хасково, Шумен, Добрич, 
Търговище, Ловеч, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Смолян. Целта е да се покаже, че 
с правилен, сериозен и задълбочен подход биха могли да бъдат постигнати 
резултати, които ще работят в полза на обществото ни.

 Провеждането на цялостна кампания, която обхваща преди всичко децата, 
има за цел да бъдат поставени основите на превъзпитателен процес, който да ни 
позволи да осъществим така необходимата ни транспортна безопасност. От друга 
страна кампаниите ще бъдат достатъчно добър аргумент и ясен пример за всички 
членове на българското общество.

 С всичко описано до тук и разбира се в следствие на натрупан положителен 
опит ние като активно гражданско общество ще предложим стратегия за промяна в 
обучителната и образователната система целяща намаляване на жертвите по 
пътищата.  Тази стратегия ще включи в себе си изцяло нова система за обучение на 
млади шофьори, както и предложение за това правилника за движение по 
пътищата да бъде заложен като задължителен предмет в системата на средното 
образование. Също така ще бъде внесено мотивирано предложение за въвеждане 
на задължително обучение за правоуправление на автомобил в рамките на 
средното образование, като по този начин освен, че ще стартираме процеса по 
превъзпитание и толерантност на пътищата, ще се погрижим и за реални и 
адекватни мерки за превенцията над риска в транспорта.

 Всеки, който се чувства засегнат от темата за безопасността по пътищата 
може да се присъедини към настоящата инициатива с градивни предложения и 
желание за промяна.

    С уважение,
     Диана Русинова
     /Ръководител на кампанията/



Концепция за провеждане на кампания “Разумният си ти”

Предварителна програма и дейности

Дата на провеждане: 19-20.04.2013
Място на провеждане: гр. Габрово, зала Възраждане към Община Габрово и 
полигон кв. Велчовци.
Таргет група: 10ти и 11ти клас от Национална Априловска Гимназия, 
Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, Професионална 
гимназия по туризъм “Пенчо Семов”. Общ брой на младежите: 200.

 2.1. Ден първи - 19.04.2013

Час Дейност Детайли Локация

10.00 - 10.30

Откриващо шествие в 
памет на починалите при 
пътно-транспортни 
произшествия

50 автомобила от 
BMW клуб България

Примерен маршрут 
(5.4 км):
- Влизане в колона 
от бул. „Стефан 
Караджа“;
- Преминаване по 
бул. „Юрий 
Венелин“;
- Завой на дясно по 
ул. „Райчо 
Каролев“;
- Завой  на дясно по 
бул. „Априлов“;
- Паркиране пред 
Национална 
Априловска 
Гимназия в колона

10.30 - 11.00
Събиране на младежите, 
участници в събитието - 
от красните ръководители

Влизане в залата зала Възраждане, 
община Габрово



Час Дейност Детайли Локация

11.00 - 11.45 Открит урок по пътна 
безопасност

Главен инспектор 
Красимир Костов
Водещ - Део

зала Възраждане, 
община Габрово

11.45 - 12.30
Разпределени на 
младежите по колите и 
отпътуване към писта кв. 
Велчовци

12.30 - 13.30 Обяд Сандвич, вода и сок 
за всеки

полигон кв. 
Велчовци

13.30 - 17.00

Реализиране на 
активности с младежите 
на предварително 
изготвените 6 точки за 
обучение

1. Решаване на 
интерактивни 
листовки КАТ и 
ДАИ;

2. Първа помощ - 
БЧК и БАПК

3. Симулатор
4. Дрифтинг
5. Картинг
6. Безопасно 
шофиране

полигон кв. 
Велчовци

17.00 - 17.30 Връщане на младижите до 
Апиловската гимназия

Маршрут:
- Кв. Велчевци;
- Включване по бул. 
Стефан Караджа;

- Преминаване през 
ул. „Юрий 
Венелин“;

- Завой на дясно по 
ул. „Райчо 
Каролев“;

- Завой  на дясно по 
бул. „Априлов“

17.30 - 18.00 Отпътуване към хотела за 
настаняване

Ще бъде уточнен 
допълнително

18.00 - 18.30 Настаняване на членовете на БМВ клуб България
Ще бъде уточнен 
допълнително



Час Дейност Детайли Локация

20.00 Вечеря Ще бъде уточнен 
допълнително

 2.2. Ден втори - 20.04.13

Час Дейност Детайли Локация

10.00 - 10.30

Тръгване за Априловска 
гимназия - взимат се 
младежите - 
предварително 
организирани от класните 
им ръководители

Априловска 
гимназия

10.30 - 11.00
Превозване на 
участниците във втори 
ден от събитието до 
полигона

полигон кв. 
Велчовци

11.00 - 12.30 Провеждане на “дрифт 
шоу” DrivinGGoD полигон кв. 

Велчовци

12.30 - 13.30 Обяд Сандвич, вода и сок 
за всеки

полигон кв. 
Велчовци

13.30 - 15.30 Демонстрации и 
състезания

Демонстрации на 
професионални 
инструктори, 
симулиране на 
често срещани 
проблемни 
ситуации; 
Състезание с 
картинги; каране на 
картинги от 
младежите, които са 
част от целевата 
група

полигон кв. 
Велчовци


