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ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ 

Дните на абитуриентските празници са изпълнени с дълги, весели и нестихващи 

забавления. Те зареждат с настроение не само абитуриентите, а и хората от всички 

възрасти. Празниците не означават, че трябва да забравите правилата за движение. 

Еуфорията не е оправдание за извършване на необмислени и рискови действия. За да не 

се стига до пътни инциденти, отговорността е на родителите, абитуриентите, техните 

приятели и близки, които пряко или косвено са ангажирани в тържествата. 

 

1. Не забравяйте, че силните емоции са лош съветник и водят до загуба на чувството 

за предпазливост. На първо място винаги поставяйте собствената си безопасност; 

2. Ако все още не сте достатъчно подготвени водачи, но имате правоспособност за 

управление на МПС, не демонстрирайте уменията си точно по време на бала. За 

неопитния водач рискът от попадане в критична ситуация е много по-голям; 

3. Не управлявайте МПС с превишена скорост; 

4. Не допускайте неправилно превозване на пътници (показване през прозорците или 

люковете; сядане върху рамките на вратите на автомобилите; изправяне от 

седалките на мотоциклетите без използване на опора; возене на повече пътници от 

броя на местата за сядане; неизползване на обезопасителен колан/каска);  

5. Не извършвайте демонстративни и опасни маневри, при които неправилно 

превозваните пътници са застрашени от нараняване;  

6. Не отнемайте предимството на другите участници в движението по пътищата;  

7. Не преминавайте на червен сигнал на светофара;  

8. Не подавайте неразрешени светлинни и звукови  сигнали и не се дръжте агресивно  

към останалите участници в движението по пътищата, главно към пешеходците;  

9.  Не допускайте управление на МПС от неправоспособни водачи. Дори  и в момента 

да се обучавате за това, на шофирайте. Абитуриентският бал не е повод да се 

нарушава законът и не е основание контролните органи да правят компромиси; 

10. Не управлявайте МПС с концентрация на алкохол в кръвта и/или след употреба на 

наркотични вещества или техни аналози. Това може да има тежки последици.  

11. Ако някой е употребил алкохол и не се вслушва в молбата Ви, дискретно помолете 

другите от компанията да го възпират от неразумни действия; 
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12. Непременно осигурете трезвен шофьор, който да ви вози по празничните 

маршрути, както и резервен - който да замести титуляря, ако той се изкуши и 

употреби алкохол; 

13. Не се съгласявайте инцидентно след еуфорията на абитуриентския бал, да ви 

откарат с автомобил хора, които вероятно са пили алкохол или са неправоспособни; 

14. След бала често възникват спонтанни предложения за продължение на празника, 

пътувания към други заведения, дискотеки, хижи, за гостувания в домове и др. 

Такива пътувания са твърде опасни и неведнъж са завършвали трагично поради 

превишена скорост от високия градус на настроението, рискови маневри, употреба 

на алкохол и наркотични вещества, отклоняване на вниманието на водача при 

веселбата в купето и др. Не се съгласявайте с подобни предложения, въпреки 

настояването на другите; 

15. Когато паркирате автомобила си, постарайте се да не възпрепятствате изходите и 

пътищата за евакуация от близките заведения или места за настаняване, както и да 

не ограничавате с автомобила си достъпа до пожарен хидрант; 

16.  Бъдете отговорни и не забравяйте, че доброто настроение не трябва да се 

помрачава от необмислени постъпки и трагични инциденти; 

17. Бъдете внимателни и не се примирявайте с нарушенията, които може да застрашат  

живота Ви и сигурността на движението по пътищата. Не забравяйте, че винаги 

може да се обадите на телефон 112 и да потърсите помощ; 

18. Винаги бъдете със зареден телефон, подсигурете се и с телефонните номера на най-

близките Ви хора. Те ще Ви помогнат по всяко време. 

19. Направете празника специален и запазете Вашето настроение и това на близките 

Ви за дълго време! Нека Вашият специален ден остане вълшебен спомен! 

 

 

 УК по БДП 
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