
       

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – В А Р Н А 
 

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОДЦИ! 

 

         На 24.11.2017 г. от 10.30 ч. в двора на ПТГ- Варна за поредна година се проведе 

симулация под мотото „Внимание, пешеходци!”.  Инициативата е в подкрепа на 

отбелязването на Световния ден на възпоменание за жертвите от  пътно-транспортни 

произшествия.  

        Организатори бяха ученици от професия „Организатор по експлоатация на 

автомобилния транспорт”, под ръководството и с участието на учителите си. Те 

представиха ситуации за пресичане на пешеходни пътеки – правилно и неправилно, 

демонстрираха и различни варианти при движение на мотоциклети и автомобили при 

преминаване през пешеходна пътека. Демонстрация на уменията на учениците от 

професия „Техник по транспортна техника”чрез използването на два вида специални 

алко - очила, пресъздаващи състояния на водачи, употребили алкохол 0.8 промила и 

1.3 до 1.8 промила, осигурени от Дирекция „Превенции”, Община Варна.  

 

 

      Активни участници бяха учениците - обучители на връстници, членове на Превантивния 
клуб към ПТГ с координатор Снежана Илиева, и клуб ООН с ръководител Михаела 
Димитрова.           



Като представител от Община Варна  и гост на гимназията, по случай демонстрацията, 
присъства г-н Добромир Досев - секретар на Общинския съвет по наркотични вещества към 
Дирекция „Превенции”. 

 

 

         Зад волана изявиха шофьорските си умения:  Мартин Иванов от XII „г” кл., професия 
„Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”, и Иван Иванов  от XII „ж” кл., 
професия „Техник по транспортна техника”. След което споделиха какви усещания са имали 
като водачи на МПС, шофирайки с алко - очилата и направиха съответните изводи пред 
съученици и учители.                                                                                                                                                                                          

  



        Умения за управление на мотоциклети демонстрираха съответно учениците:          

Иван Жейнов, XI „г” клас и Адриан Тодоров, X „г” кл., професия „Организатор по 

експлоатация на автомобилния транспорт” и „Техник по транспортна техника”.  

 

 

 

             Част от учениците, с водеща роля в кампанията, са подбрани от училищния 

психолог Михаела Димитрова, с цел обща подкрепа за личностно развитие. 

 



         Учениците показаха с участието си двата начина за предвижване – извън правилата 

и по правилата за безопасност на движението. За целта активно спомогнаха членовете 

на клуб Превантивен към Техническата гимназия - Анелия Костова и Ивелина 

Димитрова от X „е” клас, професия „Графичен дизайнер” и „Компютърен график”. 

 

 
 

         Водещ на събитието и интервюиращ водачите - Живко Вълканов от X „б” клас, 

професия „Техник по електронна техника”, отговорник по озвучаването  - Божидар 

Нешков  XI „д” клас, професия „Техник на прецизна техника”.                                                             

 


