
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038/668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 

 

И З В Ъ Н Р Е Д Е Н  И Н С Т Р У К Т А Ж  

 

за опазване здравето и живота на учениците 

 като пешеходци в пътното движение 
2019 г. 

 

Усложнената пътна обстановка налага повишено внимание от страна на ученици, 

учители и служители. За целта всички следва: 

 

1. Да избират безопасни маршрути и да са особено внимателни при придвижване 

по улиците към училището и обратно към дома. 

2. Да се движат по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от 

платното за движение. 

3. Да се движат плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на 

насрещните автомобили. 

4. Да се движат с внимание и да се оглеждат за наближаващи превозни средства. 

5. Да пресичат уличните платна само на определените за това места /пътни 

светофари, пешеходни пътеки/. 

6. Да преминават по пешеходната пътека с внимание, макар и да имат предимство. 

7. Да пресичат само на зелена светлина на светофара, да не бързат да навлизат на 

платното преди внимателно оглеждане на пътя дали някой автомобил не 

преминава на червено. 

8. Когато пресичат – първо да се огледат наляво, после надясно и по средата на 

улицата пак наляво. 

9. Да не излизат внезапно на пътното платно. 

10. Преди да навлязат на платното за движение, да се съобразяват с разстоянията до 

приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение. 

11. Да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без 

необходимост на платното за движение. 

12. На оживено кръстовище да пресичат с основната група пешеходци или с по-

възрастен човек. 

13. Да не избързват да пресичат пътното платно пред автомобилите. 

14. Да не пресичат улицата тичайки, между паркирани превозни средства.  

15. Да не играят на пътното платно и по кръстовищата, а на определени за това 

места. 

16. Да не играят около спрели и паркирани превозни средства. 

17. Да не пресичат в близост пред и зад спряло превозно средство, пред и зад спрял 

на спирката автобус, защото нямат видимост. 

18. Да изчакват спокойно на тротоара пристигането на превозните средства от 

редовните линии за обществен превоз. 

19. Да не се допуска припряно движение на спирка, както и втурване към 

превозното средство още преди да е спряло. 

20. Да се слиза от автобус, като се изчаква да спре, и след като потегли да се 

потърси най-близкото място за безопасно пресичане. 

21. Да бъдат предпазливи при ограничена видимост или на хлъзгава настилка и да 

не се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно 

платно, дори да изглежда, че приближаващият автомобил се движи твърде 

бавно. 

22. Да вървят по опесъчени и разчистени пътеки по тротоарите. 

23. При възможност да носят светлоотразителни жилетки или елементи, закрепени 

за облеклото или на ученическата раница. 



24. Родителите на учениците от I клас да придружават децата си сутрин до училище 

и след приключване на учебните занятия. 

 

С настоящия инструктаж следва да се запознаят всички ученици, учители и служители 

на ОУ ”Любен Каравелов”, град Хасково, както и родителите. 

 


