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Утвърден със заповед на 

директора на училището 

 

 Извънреден инструктаж 

за безопасност на движението по пътищата, 

 през празничните дни, коледна и междусрочна ваканция  

 
На основание Писмо с изх. № ОД 02-6809/11.12.2019 г. на Началника на РУО – 

Кърджали, във връзка с Писмо с изх.№ 9105-435/05.12.2019 г. на МОН,  с цел превенция на 

пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон да се акцентира върху поведението на 

учениците като участници  - пешеходци при усложнени мерологични  и пътни условия 

(снеговалеж, мокрпи, хлъзгави и заледени участъци) е необходимо: 

  
І. Като пешеходци да се спазват следните правила: 

1. Пресичайте улицата само на определените за целта места - пешеходна пътека или 

подлез. 

2. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.  

3. Пресичането на улицата в тъмната част на денонощието трябва да става с особено  

внимание. 

3.Спазвайте сигналите на светофара. 

4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете 

посоки. 

5. Оглеждайте се внимателно, преди да пресечете пътя, дори да бързате.  

6. Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия път. 

7. Пресичайте, само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се 

приближават с голяма скорост.  

8. Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на 

улицата отново. 

9. Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на 

спирка автобус. 

10. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост. 

            11. Не излизайте внезапно на уличното платно. 

 12. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните 

автомобили. Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които 

застрашават вашата сигурност. 

13. Бъдете предпазливи на хлъзгава настилка. Не избързвайте и не започвайте припряно 

пресичане на заснежено и заледено пътно платно, тъй като в стремежа си да бързате може да 

се подхлъзнете и да попаднете под гумите на автомобила. В такива моменти автомобилите 

имат удължен спирачен път.  



14. При слизане от автобус не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него. 

Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра 

видимост в двете посоки. 

15. При снеговалеж осигурете си добър обзор и възприемане на шума от движещи се 

автомобили. 

16. При обилен снеговалеж се движете по вътрешната част на тротоари далеч от 

пътното платно. 

17. При тежки зимни условия не бъдете припряни на автобусната спирка.  Не бързайте  

към автобуса преди още да е спрял, защото може да се подхлъзнете и да попаднете под гумите 

му. 

18. По възможност носете светли дрехи, дрехи със светлоотразитетелен цвят, така 

шофьорите на МПС могат по-лесно да ви забележат.  

19. Когато сте пешеходци, особенно през тъмната част на денонощието, задължително 

трябва да носите със себе си включено фенерче, светлоотразителни знаци или други видими 

отличителни знаци за водачите на МПС.  

ІІ. Като водачи на МПС и пътници в МПС да се спазват следните основни изисквания: 

1. Преди пътуване се обедете, че автомобилът ви е в пълна изправност. 

2. Избирайте разумна скорост на движение. 

3. Не използвайте мобилни телефони и други електронни устройства по време на 

шофиране. 

4. Не заговаряйте шофьора и не отвличайте вниманието му по време на шофиране. 

5. Задължително използвайте обезопасителните колани. 

6. Не шофирайте под въздействие на алкохол или упойващи вещества и лекарства, 

преуморени и недоспали, в състояние на нервно напрежение и стрес. 

7. Преминавайте бавно и предпазливо покрай спирките на обществения транспорт. 

8. Прогнозирайте попадането в коварни хлъзгави участъци. Бъдете особено 

предпазливи при преминаване през тях. 

9. При управление на автомобила по хлъзгава настилка и при застигане на пешеходци, 

които вървят по платното, поради непочистени от снега тротоари, намалете 

скоростта и увеличете  дистанцията при заобикалянето им. 

10. Бъдете в готовност да предпазите пързалящи се по улицата и в близост да нея деца. 

11. Не потегляйте на път при прогноза за усложняване на времето и обилни 

снеговалежи. 

12. При евентуална авария на пътя, не излизайте на платното откъм страната на 

движението. 

13. При зимни условия тръгвайте на път с пълен резервоар, с топли дрехи, храна и вода 

за всички в автомобила. 

ІІІ. Реакция след настъпване на ПТП -  Пътнотранспортните катастрофи са особена 

категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. Първите 5-6 

минути са от решаващо значение за спасяването на пострадалите. 

При настъпване на инцидент на пътя, дори когато не са участници в него, 

свидетелите на ПТП трябва:  
1. Да подадат сигнал до единен спешен номер 112 със следната информация: 

Къде? – посочва се точното място, ако ПТП е в града и се посочва ориентир, ако 
злопоуката е извън населено място;  

Какво? – посочва се с какъв вид автомобил – лек, 
тежкотоварен, пътнически, с опасен товар, номер на автомобила. 

Посочва се какъв точно е обемът на щетите, според това което се вижда;  

Колко? – посочва се броя на пострадалите и по възможност се описват техните 

наранявания;  

Кой? – казва се фамилията на човека подаващ сигнала и се преминава към оказване на 

първа долекарска помощ и обезопасяване на района. 
2. Да поставят светлоотразителен триъгълник на 30 м от мястото на ПТП в 

градски условия и на 100 м в извънградски. 



3. Да спрат преминаващите автомобили около мястото на инцидента и да поискат 

помощ, като при това се погрижат преди всичко за собствената си сигурност. 

4. Да се опитат да оценят състоянието на пострадалите, да го степенуват по 

важност и съответно, да окажат адекватна помощ. Оценката на състоянието на 

пострадалите включва: 

4.1. дали пострадалите се намират в съзнание; 

4.2. дали пострадалите могат да се движат. Препоръчително е движението на 

пострадалите да се избягва до пристигане на екип на Спешна медицинска помощ. Ако е 

необходимо преместване на пострадалите да се избягват резките движения и да се пази 

гръбначния им стълб; 

4.3. ако има наличие на обилно кръвотечение от ключова важност е то да бъде 

спряно; 

4.4. ако пострадалите имат фрактури на крайниците, да се обездвижат. 

ІІІ. При снежни или гръмотевични бури - Снежните бури и заледявания водят до 

разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да 

поставят в рискова ситуация живота на много хора. Гръмотевичните бури с мълнии и 

градушки,  причиняват значителни материални щети, а понякога и вземат човешки жертви. 

 

1. При снежни бури трябва да се имат предвид следните мерки за защита: 

1.1. Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по радиото и 

телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително, част от пътищата ще се окажат 

затворени поради навявания. 

1.2. Ако непременно трябва да тръгнете, за предпочитане е да пътувате с влак. Облечете 

топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода и храна в чантата си.  

1.3. Ако все пак решите да тръгнете с автомобил, той трябва да има радиоапарат. Носете 

мобилен телефон. Проверете дали имате достатъчно гориво, въже, лопатка, фенерче и 

брадвичка. Гумите трябва да не са много напомпани. Поставете вериги.  

1.4. Изберете първокласните пътища, те се разчистват от навяванията с предимство. 

Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, електропроводи и дървета.  

1.5. Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби.  

1.6. Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на 

органите на Пожарна безопасност и защита на населението, полицията или тел.112.  

1.7. Ако затънете в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на 

празен ход, поради опасност от отравяне, гасете го периодично. Завържете дреха с ярък 

цвят на антената, за да бъдете забелязани.  

1.8. Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части на тялото се разтриват със 

спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото допълнително се охлажда и 

може да се нарани кожата. При измръзване от I-ва, II-ра, III-та и IV-та степен се налага 

транспортиране на пострадалите до болнично заведение.  

1.9. Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни мотели. Ако 

обстановката се усложнява, преустановете пътуването, като спрете в най-близкото населено 

място.  

1.10. Когато трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с подходящи обувки и топли 

дрехи и ръкавици. Носете мобилен телефон и фенерче. Избягвайте да се движите 

поединично, вървете далеч от сгради, електропроводи, стълбове и дървета, вземете мерки 

против измръзване на крайниците. 

1.11. Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки.  

1.12. В населените места се обърнете към административните власти, структурите на МВР.  

2. При гръмотевични бури трябва да знаем 
Какво да правим, когато ни настигне буря 

  ▪  Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете 

далеч от високи дървета и стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него. 

  ▪  Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете и плътно съберете 



крака в ходилата. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със 

скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.  

  ▪  Ако сте на велосипед, слезте от него.  

  ▪  Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални 

конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. Не се хващайте и не дръжте 

метални предмети.  

  ▪  Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра 

навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. 

Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.  

  ▪  Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн, незабавно излезте от водата и се 

отдалечете. Ако сте с лодка или сърф в морето, бързо тръгнете към брега.  

  ▪  Когато се намирате вкъщи или на работното място, трябва да изключите от мрежата 

телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите 

електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати 

и прозорци.  

  ▪  По време на пътуване приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, 

проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.  

  ▪  Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото.  

  ▪  За защита на сградите от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и 

мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично 

проверявана.  

  ▪  При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят 

травми и наранявания. 

 

 

 

                                                              Изготвил:______________ 

                                                                      /Стиляна Григориева- ЗДАСД / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА   

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ 

 

СПИСЪК 

НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПОЗНАТИ С  ИЗВЪНРЕДЕН  ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност на движението по пътищата през празничните дни, коледна и 

междусрочна ваканция 

 

На основание Писмо с изх. № ОД 02-6809/11.12.2019 г. на Началника на РУО – 

Кърджали, във връзка с Писмо с изх.№ 9105-435/05.12.2019 г. на МОН,  с цел превенция на 

пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон да се акцентира върху поведението на 

учениците като участници  - пешеходци при усложнени мерологични  и пътни условия 

(снеговалеж, мокрпи, хлъзгави и заледени участъци) 

КЛАС:…………………. 

№ ПО 

РЕД 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ПОДПИС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    



14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:………………………………… 


