
„С ПРЕДПАЗЕН КОЛАН НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА“ 



ИНИЦИАТИВАТА ПРЕЗ 2020

 Старт на кампанията: Октомври
  2350 деца
 33 училища
 30 населени места от следните общини: 

  Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево, 
Нови пазар, Смядово и Хитрино

 Нови партньори:

„Таита“
„Автомагистрали - Черно море“ АД, 



ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  И ПРОУЧВАНИЯ

ИЗГОТВЕН АНАЛИЗ НА СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ ОДМВР-ШУМЕН

НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДПАЗЕН КОЛАН – СРЕД ОСНОВНИТЕ
 ПРИЧИНИ ЗА ФАТАЛНИЯ КРАЙ НА ПЪТНИТЕ ИНЦИДЕНТИ

КОЛАНИТЕ СПАСЯВАТ ЖИВОТ



СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ

2 ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Цел 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА, НАСОЧЕНА ПРЯКО 
КЪМ ДЕЦАТА

  „С предпазен колан на задната седалка“ – 
две отделни кампании и по безопасност 

  Първата кампания – децата от 2-ри  
до 4-ти клас 

 Втората кампания – учениците от 1-ви клас 
  Запознаваме ги с правилата за движение 

по пътищата и правилното поставяне на 
предпазния колан при возене

  Цел – новото знание да се превърне в 
навик и безусловен рефлекс за поставяне 
на колана

  3240 деца от Община Шумен 
  Обучителите – доброволци с различни 

професии
  Ефективността на кампанията – 

провеждането и под формата на игра
  Работим със стандартизирана презентация 



ЦЕЛИ И ПУБЛИКИ

  Цел – да повишим осведомеността  
на децата

  Вътрешни публики – участниците  
в проекта, обучителите, учителите  
и учениците

  Външни публики – цялата местна 
общност 



ТАКТИКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Обучение на 80 доброволци от Шумен
  Децата стават „Инспектори  

по коланите“
  Децата са контролиращият орган  

при безопасно возене
  Специално събитие за децата



БЮДЖЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

  Рекламни тениски с мотото  
на кампанията 

 Значки „Инспектори по коланите“ 
 Информационни картички
 Постери
 Бордове 
 Концерт



РЕЗУЛТАТИ

  Изградена нетърпимост към пътниците, които се возят  
без предпазен колан

  „Инспектори по коланите“ – критични дори и към своите родители, 
когато те забравят да поставят колан при движение

  Министерството на труда и здравната политика отличи проекта 
на Солвей Соди „С предпазен колан на задната седалка“ с първо 
място за социална иновация, свързана със социалното включване

  Създаване на едно изпробвано „ноу-хау“, което може да бъде 
прилагано в поредица от следващи кампании в други региони  
на България



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


