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Скъпи ученици, 

Уважаеми родители, 

Драги колеги, 

Наближават едни от най-чаканите и обичани празници – коледните и новогодишните. 

Предстои дългоочакваната коледна ваканция. В тези дни, когато емоционалният градус се 

покачва, когато се потапяме в забавленията, забравяме за нещо много важно – сигурността 

на пътя и безопасното ни поведение в зимни условия. 

Затова ръководството на 9.ФЕГ си позволява да ви напомни:  

Имайте защитно поведение като участници в пътното движение. Това ще предотврати 

злополуки с вас и другите на пътя. 

КАТО ПЕШЕХОДЦИ:  

ВИЕ сте най-застрашени в сумрака на зазоряване и свечеряване и през нощта. 

Неправилното движение по платното крие опасности от инциденти. ЗАТОВА: 

1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО! 

Ако улиците, по които се движите не са осветени, пресичайте там, където е осветено. В 

случай, че няма такова място и забележите фарове на наближаваща кола, пропуснете я. 

Шофьорът 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 ви предпази!  

2. СЛОЖЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА! 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГАЩИ ВИ АВТОМОБИЛИ!  

Когато се движите вечер в тъмнина по платното, движете се срещу движението, плътно 

вляво. Така вие ще виждате автомобилите и ще се предпазите. Ако се движите вдясно, по 

посока на движението, автомобилите ще ви застигат, шофьорът може да не ви види и да 

бъдете блъснати. Шофьорът на застигащия ви автомобил ви вижда много късно, на 25 

метра от вас и не може да спре.  

3. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СПИРАТЕ АВТОМОБИЛИ! 

Когато правите автостоп, несъзнателно навлизате навътре по платното. Ако е тъмно, 

шофьорът няма да ви види. Освен това, малко вероятно е някой да ви качи по тъмно. 

4. ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ! 

Късият зимен ден неизбежно налага да се движим по тъмно. Обезопасете се, като 

поставите светлоотразителни елементи по дрехите, обувките, раницата си, за да сте 

видими от шофьорите, за да сте в безопасност, когато отивате и се връщате от училище 

или извънкласни дейности. Носете светли връхни дрехи. Велосипедистите са длъжни да 

носят светлоотразителни жилетки.  

5. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА! 

Зимните поледици и заснежени настилки крият риск. Не избързвайте и не започвайте 

пресичане на заснежено или заледено пътно платно, ако приближава автомобил. Колкото 

и бавно да се движи, спирачният път се удължава значително при хлъзгави или мокри 

настилки и е твърде вероятно шофьорът да не може да ви предпази. Ако бързате, може 

да се подхлъзнете, да паднете и така да попаднете в критичната зона на автомобила или 

да си причините фрактура.  

6. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И ТЪРПЕЛИВИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА! 

Тръгвайте по-рано от обичайното за училище при лоши метеорологични условия. Дори да 

закъснявате, не се втурвайте към автобуса преди да е спрял. Спирките обикновено са 

заледени и леко подхлъзване, блъскайки се с другите може да стане причина да попаднете 

под автобуса, преди да е спрял. Когато слизане от автобуса, не пресичайте платното пред 

него. Така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. 
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Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при 

добра видимост в двете посоки. 

7. ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪРА ВИДИМОСТ И ЧУВАЕМОСТ ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ! 

При снеговалеж се движим с шапки, качулки, шалове, дебели якета. Това ни предпазва от 

студа и снега, но ограничава видимостта и чуваемостта ни. Не виждаме и не чуваме 

приближаващите автомобили. Трябва да се стремим да си осигурим добра видимост, 

внимателно да се вслушаме за приближаващ автомобил и едва тогава да предприемем 

пресичане на пътното платно. Имайте пред вид, че снеговалежът ни прави още по-

невидими за шофьорите. Затова не се движете по платното при снеговалеж, дори 

тротоарите да не са разчистени. 

8. ПРЕСИЧАЙТЕ САМО НА ЗЕЛЕН СВЕТОФАР И НА РАЗРЕШЕНИТЕ И ОБОЗНАЧЕНИ 

МЕСТА! 

Никога не избързвайте да пресечете платното преди да светне зелен сигнал на светофара! 

Уверете се, че няма автомобил, който е ускорил, за да мине на зелено, светофарът го е 

засякъл и преминава на „оранжево“. Пропуснете го! На пешеходна пътека, макар да сте с 

предимство, се уверете, че шофьорът в приближаващия автомобил има намерение да 

спре и може да спре, за да ви пропусне. Оглеждайте се! 

9. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ И “ЛАВИНИ“ ОТ ПОКРИВИТЕ! 

Когато по покривите е натрупал сняг, времето омекне, температурите се повишат, започва 

топене на снега и свличане на снежната маса по покривите, опасността да ви се изсипе 

голямо количество сняг отвисоко е реална. През нощта, когато температурите паднат се 

образуват ледени висулки по олуците, които могат да се откъснат и сериозно да наранят 

движещ се край сградата човек. Затова поглеждайте към покривите на сградите, край 

които минавате, за да се убедите, че преминаването ви е безопасно. Ако прецените, че 

съществува сериозна опасност да пострада човек, обадете се на 112, за да обезопасят 

мястото и компетентните служби да премахнат опасните снежни маси и ледени висулки. 

Голяма част от нас, възрастните и част от пълнолетните ни ученици сме водачи на МПС. 

ЗАТОВА: 

КАТО ВОДАЧИ  

1. ПОДДЪРЖАЙТЕ В ПЪЛНАТА ИЗПРАВНОСТ АВТОМОБИЛА ПРЕЗ ЗИМАТА!  

Убедете се, че осветителната система е изправна и имате резервни крушки за фарове, 

габарити, стопове и мигачи. Регулирайте фаровете. Убедете се, че добре осветяват вдясно 

и ще забележите пешеходец, велосипедист или каруца. Сложете зимни гуми. Ако 

чистачките ви не чистят добре и перата са се втвърдили, сменете ги. Сложете зимна 

течност за чистачки; оборудвайте се с вериги за сняг;  охладителната система трябва да е 

заредена с антифриз; изправното устройство за подгряване на задното стъкло ще ви 

осигури добра видимост назад; проверете изправността на отоплителната система на 

автомобила. Убедете се, че състоянието на акумулатора, нивото на спирачна течност, 

спирачките, амортисьорите ще ви гарантират сигурност на пътя при зимни условия. Най-

добре е да го направите в оторизиран сервиз. Вашият живот, животът на вашите близки и 

на случайни хора на пътя зависи от това!   

2. ДВИЖЕТЕ СЕ СЪС СКОРОСТ, КОЯКО ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА СПРЕТЕ В  ЗОНАТА НА 

ВИДИМОСТТА! 

Бъдете внимателни и очаквайте, че във всеки момент:  

• пред автомобила ви да се появи пешеходец, велосипедист без обозначения и 

светлоотразителна жилетка, каруца без светлини. Презастраховайте се с по-ниска 

скорост! Особено младите водачи! Само така може да спрете навреме. 

• покрай, дори осветен подлез, може да се появи пешеходец , който да се опита да 

пресече платното отгоре 
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• около спирка може да се появи забързан да хване автобуса пешеходец или такъв 

който пресича пред спрелия автобус, който вие заобикаляте.  

• при пороен дъжд може да попаднете на „аквапланинг“, ситуация при която 

автомобилът става неуправляем. Намалете скоростта с поне 20 км/ч, ако сте 

опитен шофьор и с повече, ако не сте.  

• насрещен автомобил може да ви заслепи и в „тъмната зона“ и да не успеете да 

реагирате на препятствие. Намалете скоростта отрано при разминаване на фарове. 

Превключвайте на къси светлини на около 150 метра преди разминаването, за да 

избегнете дълго движение в тъмна зона и да не заслепявате насрещния автомобил 

• можете да попаднете в хлъзгави участъци – около водни басейни, северни склонове 

и завои, мъгла, заскрежени крайпътни дървета, мостове. Намалете скоростта и 

увеличете дистанцията с движещия се пред вас автомобил. Не форсирайте 

двигателя, избягвайте резки движения и рязко натискане на спирачката. 

Използвайте двигателя, като превключвате плавно на по-ниска предавка, за да 

намалите скоростта, ако попаднете в заледена настилка. 

• по хлъзгавата настилка може да застигнете пешеходец, който върви по платното, 

заради непочистени тротоари, Очаквайте, че особено възрастните и децата могат 

да се подхлъзнат и да паднат. Отдалече плавно намалете скоростта.  

• През ваканцията, когато натрупа сняг може да попаднете на пързалящи се по 

платното на наклонени улици деца. Ако пресичате такава улица, бъдете особено 

внимателни.  

Уважаеми родители,  

Уличното платно не е писта! Заведете децата си на подходящи за зимни спортове места, 

предпазете ги от риска да се пързалят на близката до вас стръмна улица! 

Скъпи ученици, 

Поставете се на мястото на водач на автомобил. Съзнавате ли колко опасности крие 

вашето импулсивно действие, бързане и неспазване на правилата за безопасност по 

пътищата? Млади шофьори, вслушайте се в съветите и опита ни, за да изпитате 

удоволствие от управлението на автомобил. И запомнете, че на пътя вие сте отговорните! 

Драги колеги, 

Бъдете внимателни, за да избегнете нежелан травматизъм! 

Весели празници и ваканция на всички! 

И умната на пътя! 

От ръковоството  

 


