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ИНСТРУКТАЖ ПО БДП ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ ПРЕЗ 

ЗИМНИЯ СЕЗОН 

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, 

заместник-министър на образованието и науката. 

 

Пешеходците и водачите на пътни превозни средства (ППС), сред които на 

велосипеди и с животинска тяга, активно участват в пътното движение през всички 

сезони. Зимните месеци се характеризират с мокри, заледени или заснежени пътни 

настилки, с намалена видимост и резки промени в температурните режими, което от своя 

страна обуславя по-голямата възможност от настъпване на пътни инциденти. 

През настъпващите  празнични дни и през коледната и междусрочна ваканция 

рязко се увеличават предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия, повечето 

с пешеходци. Най-застрашени да бъдат блъснати от автомобил през есенно-зимния 

период са децата, които носят тъмни дрехи, имащи понякога опасния навик да пресичат 

пътното платно където и да било, без да изчакват преминаването на приближаващите 

автомобили. Особено опасни в тази насока са часовете от настъпването на сумрака и през 

цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях стават между 17.00 и 20.30 ч 

Ето защо следва да  преосмислим нашето поведение като водачи, пешеходци и 

пътници, като родители, като организатори, проектанти и администратори, защото 

безопасността на движението е споделена отговорност.  

            Възпитанието на транспортна култура, дисциплина и отговорност у децата, като 

участници в пътното движение е немислимо без активното участие на семейството. То е 

основен фактор за началното формиране на умения за опазването им от пътно 

транспортните произшествия. Затова запознаването на децата с основните правила на 

поведение на пътя и личният пример е основна отговорност на родителя. 

 

В този контекст не спирайте да разговаряте с децата си стриктно да следят и 

прилагат следните препоръки за поведение на пешеходците през зимния сезон: 
 

1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО! 
Избирайте осветени участъци от пътя! Изчаквайте автомобилите, които 

приближават да преминат първи - водачите на автомобили забелязват пешеходците 

значително по-късно. 

 

2. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА! 
Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено 

пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде 

бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При 

съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост шофьорът ще ви забележи 

непосредствено пред автомобила си, когато е в НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ВИ ПРЕДПАЗИ. 

Не забравяйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно значително по-

бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила. 

Много често пешеходците биват блъскани, когато от заснежен, непочистен тротоар 

внезапно слизат на платното, в опасната зона на автомобил, чийто водач е в 

невъзможност да спре. 
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3. НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА! 
Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се втурвайте 

към него още преди да е спрял. Площта за чакане е най-често заледена. Блъскайки се с 

останалите, може да се подхлъзнете и да попаднете под колелата на спиращия автобус. 

Същото се отнася и за опитите за догонване на потеглящ автобус. Вечер шофьорът на 

автобуса трудно може да забележи на огледалото за обратно виждане опита за качване в 

последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате 

платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в 

този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото 

за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки. 

 

 4. ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ 

СНЕГОВАЛЕЖ! 
Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят 

пешеходците по-бавни и трудно повратливи. Това ограничава възможностите им да 

наблюдават обстановката по пътя или улицата както, примерно, през лятото. Ушанката 

и шалът на пешеходеца му пречат да чуе шума на двигателя на приближаващ автомобил, 

звукът допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова 

бъдете нащрек и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на 

шумовете от превозните средства. 

 

5. ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ 

ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО! 
Движещите се пеш при обилен снеговалеж са още по-трудно забележими за 

шофьорите – и поради снежната пелена пред фаровете, и поради побелелите им връхни 

дрехи. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да 

напуснат платното или изчистената ивица от него до отминаването на приближаващ 

отпред или отзад автомобил. Подобна е ситуацията и при гъста мъгла. Запомнете добре, 

че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото 

предполагате . Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат! 

  

6. НЕ СЕ ПЪРЗАЛЯЙТЕ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО! 
Пързалката не трябва да съвпада с платното за движение на автомобилите. Всяка 

зима има нещастни случаи със загинали при злополуки деца, блъснати от автомобили, 

когато те са се пързаляли по наклонена улица и внезапно /при невъзможност да спрат/ са 

излезли с шейни пред движещи се автомобили на кръстовище в края на своята “писта”. 

. 

 


