
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”
                  4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86

    тел: 032/ 331 – 386, e-mail:school@ekzarhantim1.com

Начален инструктаж по безопасност на движението по пътищата за учениците в
ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив

I. Общи изисквания. 
1. При идване и тръгване от училище учениците са длъжни да спазват правилата по БДП. 
2.  Учениците от първи клас се придружават от родителите, а II - VII клас се движат по
безопасен маршрут до училище, съгласуван с родители и учители. 
3. Учениците са длъжни:

 да пресичат улиците внимателно, на определените за целта места;
 при излизане от двора на училището да не тичат; 
 да пресичат улиците след внимателно оглеждане;
 да  пресичат  улиците  на  определените  за  целта  места  -  пешеходни  пътеки  и

светофари;
 да не се качват в превозни средства на непознати. 

4. Забранява се на учениците по време на учебни часове да напускат двора на училището.
5. Забранява се на учениците по време на учебния ден да напускат двора на училището.

II. Когато сте пешеходци:
Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Рискът за пешеходец да бъде
убит при произшествие на един пропътуван километър е 9 пъти по-висок, отколкото за
пътник в моторно превозно средство. След нарушения от страна на водачите, втората
основна  причина  за  настъпване  на  ПТП е  вследствие  на  нарушения  от  пешеходци.
Пешеходците  най-често  стават  причина  за  ПТП  поради:  подценяване  или
несъобразяване с пътнотранспортната обстановка – пътните и атмосферните условия,
видимостта;  несъобразяване  с  пътната  маркировка  и  сигнализация  и  неспазване  на
задълженията, регламентирани в ЗДП. Следва отново да се отчете и фактът, че ПТП с
участието  на  пешеходци  настъпват  и  по  взаимна  вина  на  водачи  и  пешеходци.
Спазвайте следните правила:

• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за
движение. 
• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните
автомобили. 
• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство. 
• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете
посоки. 
• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата
пак наляво. 
•  Никога  не  пресичайте  улицата  тичайки,  между  паркирани  коли  и  пред  спрял  на
спирка автобус. 
• При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него,
ако сте в начален етап на обучение. 
• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост. 
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• Не играйте около спрели и паркирали автомобили. 
• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места. 
• Не излизайте внезапно на уличното платно. 
•  Помнете,  че  на  пътя  има  агресивни  водачи  на  пътни  превозни  средства,  които
застрашават вашата сигурност. 
•Група пешеходци с водач се движат по платното за движение в редици до четирима,
като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва
да са обозначени от лявата страна, както следва: 

през деня - отпред и отзад с червен флаг; 

през нощта - отпред с бяла светлина, а отзад - с червена светлина; 

когато дължината на образуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна
на всеки 10 метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина. 

При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци
с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.

ІІІ. Когато сте с велосипед:
• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец,
спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично. 
• Облечени сте с необходимите предпазни средства и към дрехите ви има прикрепени
светлоотразителни елементи. 
• Карайте велосипед на разрешените за това места. 
• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед. 
•  Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете,  че е опасно да се движите
успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите
за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка
преди да завиете или спрете. 

III. Когато сте пътници:
1.В автобуси на градския транспорт: 
 • Изчаквайте на пределеното безопасно място пристигащите автобуси; 
•  Качвайте  се  и  слизайте  от  автобуса  след като  е  спрял на  указаното  място без  да
създавате пречки на останалите пътуващи; 
•  По  време  на  движение  на  автобуса  с  поведението  си   не  пречете  на  шофьора  и
спазвайте изискванията за безопасно пътуване в обществения транспорт; 
•  Спазвайте  определените  правила  за  култура  на  поведение  -  не  замърсявайте  и
повреждайте  обзавеждането  на  автобуса,  не  изхвърляйте  предмети  и  отпадъци през
прозорците. 
2.В лекия автомобил:
• Пътувайте винаги на задната седалка;
• Поставяйте предпазния колан;
• Пътувайте върху специалната детска седалка, ако сте под 36 килограма и с ръст под
150 см.
Всички ученици са длъжни да спазват правилата за БДП!

Настоящите правила са изготвени от училищната комисия по БДП.
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