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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – РУСЕ 

 

 

 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 

 

 

Препоръки за безопасно поведение като пешеходци 

Най-застрашени да бъдат блъснати от автомобил през зимния период са малките 

деца и учениците, които имат опасния навик да пресичат пътното платно 

непредсказуемо, без да изчакват преминаването на приближаващите автомобили.  

Пешеходците са най-застрашени в периода на сумрак и през цялото времетраене на 

вечерта. 

 Най-много злополуки с невнимателни пешеходци стават между 17:00 и 20:30 часа. 

 

Препоръка 1. Не избързвайте да пресичате платното! 

Много улици в населените места са без осветление и се налага преминаване пеш по 

неосветени маршрути. По възможност пресечете платното, където е осветено. Ако 

ви предстои пресичане на място, където няма осветление, а в същия момент 

виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на вашата лична 

безопасност ГО ИЗЧАКАЙТЕ ДА ПРЕМИНЕ и тогава  пресечете. Не забравяйте, 

че водачът на приближаващия автомобил не ви вижда в същия момент, в който вие 

виждате фаровете на автомобила му, а ЗНАЧИТЕЛНО ПО-КЪСНО, когато вече 

не може да спре и да ви предпази! 

Бъдете предпазливи и когато пресичате осветен участък! 

 

Препоръка 2. Пазете се от застигащи ви автомобили! 

                         Сложете светлоотразителна жилетка! 

Ако се движите пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено 

място, още при поява  на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки,  

НЕЗАБАВНО ИЗЛЕЗТЕ ОТ ПЛАТНОТО  и изчакайте отминаването на 

автомобила. Не разчитайте, че водачът на застигащия ви автомобил ЩЕ ВИ ВИДИ 

И ЩЕ ВИ ЗАОБИКОЛИ! Приближава ли автомобил – излезте извън очертанията 

на платното, на банкета и дори по-далече! Изключително важно за безопасността 

на пешеходците е в тъмната част от денонощието да носят светлоотразителни 

жилетки! 
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Препоръка 3. Обозначете се за да бъдете видими по-отдалече! 

Ако е неизбежно да вървите пеш по тъмно, за да бъдете видими за шофьорите 

отдалече, носете дрехи със светлоотразителни елементи, а ако не разполагате с 

такива – светла връхна дреха. 

При движение по тъмно велосипедистите са длъжни да носят светлоотразителни 

жилетки. 

 

Препоръка 4. Бъдете предпазливи на хлъзгава настилка! 

С цел да се избегне нещастен случай при заснежено или заледено пътно платно, не 

пресичайте пред автомобила, дори да ви се струва, че се движи много бавно и е 

далече от вас. Често пешеходците могат да пострадат, когато от заснежен, 

непочистен тротоар внезапно слязат на платното, в опасната зона на автомобил, 

чийто водач е в невъзможност да го спре. 

 

Препоръка 5. При обилен снеговалеж и приближаващ автомобил, ако сте на 

пътното платно го напуснете  веднага! 

Намалената видимост при снеговалеж и мъгла затруднява водача на автомобила и 

прави по-трудно забалежими пешеходците. 

 

Препоръка 6. Не се пързаляйте по пътното платно! 

Много често пързалянето по пътното платно и внезапното излизане с шейни пред 

движещи се автомобили водят до нещастни случаи с трагичен край – загиват деца. 

 

 

ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ СА БЕЗЦЕННИ.  ПАЗЕТЕ ГИ! 

 

 

 

 

                                   Изготвил: Училищна комисия по БДП 

                                                                     при СУ „Йордан Йовков“ – Русе  

 

 
 


