
УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ  И  РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата през 

зимния сезон, включително празнични и ваканционни дни, с цел превенция на 

пътнотранспортния травматизъм ви приканваме да се запознаете с препоръките за 

вашата безопасност: 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ: 

 

БЪДЕТЕ ВИДИМИ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО 

 

-  Обличайте светли връхни дрехи или използвайте такива, със 

светлоотразителни елементи. 

- Движете   се по вътрешната част на тротоара, възможно по-далеч от 

платното за движение. На места без тротоар се движете по платното за движение, 

срещу  движението на насрещните пътните превозни средства, по възможност 

най-близо до лявата му част. 

 

ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА 

 

- Дебелите връхни дрехи, шаловете и шапките, вдигнатите яки, слушалките 

в ушите ви правят по-бавни и по-слабо възприемащи заобикалящата ви 

обстановка. Бъдете нащрек, оглеждайте се и си осигурете максимално добро 

възприемане на шумовете от превозните средства. 

 

ВНИМАВАЙТЕ: 

 

- При пресичане – не бързайте, пресичайте на осветени участъци и на обозначените 

за това места. Не удължавайте ненужно пътя и времето за пресичане, не спирайте 

без необходимост на платното за движение 

- При хлъзгава настилка помнете, че движението ви е по-бавно, а в стремежа си да 

преминете бързо пред превозно средство може да се подхлъзнете и да паднете. 

- Не преминавайте през ограждения от парапети и вериги.   

- Пазете се от  застигащи ви автомобили 

- Не тичайте за автобуса 

- Избягвайте да носите тежки чанти, които могат да нарушат равновесието ви 

- При хлъзгава или заледена настилка носете обувки с грайфери. Правете малки 

стъпки, не дръжте ръцете си в джобовете, стъпвайте с цяло ходило. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ: 

 

  ДВИЖЕТЕ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

- Използвайте подходящи гуми - за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не 

по-малка от 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март. Вериги за сняг се използват 

само когато пътните условия изискват това.  



- Поддържайте устройствата за осветяване и светлинна сигнализация чисти, видими, 

регулирани и в изправност.  

- Оборудвайте автомобила с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка. През  зимата трябва да имате вериги за сняг, достатъчно 

гориво, зарядно за акумулатор, въже, одеяло, вода. Поддържайте зареден с 

незамръзваща течност резервоара за измиване на предното стъкло, проверете 

концентрацията на антифриза, проверявайте спирачната течност и амортисьорите. 

- Поддържайте  чистачките изправни; 

 

 Велосипедът трябва да е с изправни:  

-    Спирачки и звънец, работещ фар и светлоотразител.  

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА 

 

- Когато сте извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради 

повреда или техническа неизправност.  

- При движение с велосипед в тъмната част на денонощието; при намалена видимост и 

извън  населени места. По възможност не използвайте велосипед за придвижване в зимни 

условия, хръзгавите и заледени пътни настилки са предпоставка за инциденти. 

 

ДВИЖЕТЕ СЕ С РАЗУМНА СКОРОСТ В ЗОНАТА НА ВИДИМОСТТА 

 

- Бъдете внимателни в тъмната зона при превключване от дълги на къси светлини преди 

разминаване с насрещен автомобил; 

- При пътуване в тъмната част на деня или при  намалена видимост бъдете в очакване 

пред вас на платното да се появят пешеходци или колоездачи, които се движат 

неправилно, при това трудно забележими , с тъмни дрехи; 

- Преминавайте бавно и предпазливо покрай спирките на масовия градски транспорт. 

 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ ПРИ ДЪЖД, СНЕГОВАЛЕЖ, МЪГЛА, ХЛЪЗГАВИ И 

ЗАЛЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ПЪТЯ 

 

- При дъжд бъдете  подготвен за наводнено платно и аквапланинги. 

- При намалена видимост намалете скоростта, увеличете дистанцията. 

- Препоръчително е при попадане върху хлъзгав участък и при поледица да не 

използвате спирачките, постепенно и плавно да намалите скоростта с помощта на  

двигателя, без да изключвате от скорост. 

- Не потегляйте на път при прогноза за усложняване на времето и обилни 

снеговалежи. 

 

 


