
Утвърдил: 

Л. Дерменджиева,  

Директор на Първо ОУ 

 

ИНСТРУКТАЖ  
по  БДП за превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон, празниците и 

предстоящата зимна ваканция 

Уважаеми ученици, във връзка с настъпващия зимен сезон, празници и предстоящата зимна 

ваканция, е необходимо всеки от вас да спазва следните правила: 

1. Да се спазват стриктно правилата, изучени в часовете по БДП и ГЗ.  

2. Не избързвайте да пресичате! Пресичането на улиците да става на определените 

за това места. 

3. Убедете се, че шофьорът ви е видял и разбрал, че ще пресичате. Едва тогава 

преминете. 

4. Не гледайте в телефона или таблета, когато пресичате. Ако сте със слушалки в/на 

ушите, намалете звука, за да чувате страничните шумове. 

5. Не бъдете припряни на спирката! 

6. Носете светлоотразителни  елементи, или други видими знаци по дрехите и 

ученическите си раници. 

7. Като пешеходци  се движете само по тротоарите, а при невъзможност – само по   

опесъчени пътни участъци (по най-безопасните места). 

8. Да се избягва движението по пътното платно.  

9. Не се движете в близост до стари сгради, както и до сгради, по покривите на 

които са образувани висулки. 

10. Обличайте подходящи за сезона дрехи. Бъдете с топли и удобни обувки. 

11. Не позволявайте шапките и качулките на дрехите ви да ограничават способността 

ви да виждате пътната обстановка. 

12. По време на зимната ваканция не се пързаляйте със ски и шейни по пътното 

платно.  

13. Не използвайте заледените участъци за игри и забавления. 

14. При силен снеговалеж избягвайте излизането навън, освен ако не е крайно 

наложително. 

15. Бъдете особено внимателни при усложнени, метеорологични пътни условия 

(снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци). 

16.  Не  играйте с огън и други лесно запалими и избухливи вещества-бомбички, 

пиратки, спирт, бензин и други. 

17. Абсолютно се забранява употребата на цигари, алкохол, наргилета, наркотични 

вещества и други. 

18. Зимата носи много радост, но крие и опасности, свързани с усложняване на 

пътната обстановка и метеорологичните условия. Следете прогнозата за времето в 

страната и във вашето населено място преди да планирате как да прекарате деня 

си. Бъдете внимателни! 

 


