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ПРАВИЛА 

ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ 

УЧЕНИЦИТЕ, ПЪТУВАЩИ ОТ С.АЛАМОВЦИ ДО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,  

ГР.ЗЛАТОГРАД И ОБРАТНО - ЗА 2019/2020 УЧ. Г. 

 

 

1. Предвиждам си достатъчно времe, за да стигна до спирката на автобуса. 

2. Изчаквам идването на автобуса на определеното за това безопасно място - на 

тротоара. 

3. Приближавам се до автобуса само след като е спрял. 

4. Изчаквам  да се отворят вратите на автобуса. 

5. Когато се кача в автобуса не заставам близо до вратата. 

6. Не се блъскам в останалите пътници, когато се качвам или слизам от автобуса. 

7. Когато сляза от автобуса изчаквам той да потегли и тогава пресичам пътното 

платно . 

8. Трябва да нося светли дрехи или светлоотразителни елементи по облеклото си, 

за да ме забелязват по-рано водачите на превозните средства, когато пресичам 

платното за движение. 

9. Не пресичам платното за движение преди да съм се огледал наляво и надясно  за 

приближаващи превозни средства. 

10. Пресичам само на определените за това места – пешеходната пътека. 

11. Пресичам бързо платното за движение, но не тичам. 

12. Не пресичам платното за движение пред или зад спряло превозно средство, 

защото може да не забележа приближаващи към  мен превозни средства 

13. Изслушвам внимателно инструкциите, които ми дава придружаващия  учител за 

безопасно движение по пътя до дома ми. 

14. Движа се по най-безопасната част от пътното платно – тротоара. 

15. Когато няма тротоар или е разбит се движа по този край на банкета, който е по-

далече от платното. 

16. Движа се по банкета, който е срещу автомобилите,защото така шофьорите ще ме 

забелязват по-добре. 

17. Трябва да не се движа, когато срещу мен се движи  голям товарен автомобил. 

18. При  лоши атмосферни условия /дъжд, сняг, мъгла/ се движа с повишено 

внимание и не избързвам, не започвам пресичане на заснежено или заледено 

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

бавно. 

19. Не се движим по двойки, когато пресичаме, защото в момент на поява на 

опасност можем да започнем да се движим в различни посоки и да объркаме с 

действията си шофьорите на превозните средства. 

20. Определям за себе си  най-безопасния маршрут от спирката до дома ми. 


