
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ 

 
 

 

ИНСТРУКТАЖ 
за безопасност на движението по пътищата 

 
(Утвърден със Заповед № УД 2125-150 от 14.09.2022 г. на Директора на НПГПФ.) 

 
 

Учениците са длъжни: 
1. да се движат по безопасен маршрут до училище, съгласуван с родителите и 

класните ръководители; 
2. да пресичат внимателно на определените за целта места и в осветен участък. В 

тъмната част на деня и при липса на осветление – да се изчакат преминаващите 
автомобили и да се носи светлоотразителна жилетка; 

3. при излизане от училището – да не тичат и да пресичат улиците след внимателно 
оглеждане; 

4. да се движат по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от 
платното за движение; 

5. да се движат плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на 
насрещните автомобили; 

6. да преминават по пешеходната пътека с внимание; 
7. да пресичат само на зелена светлина на светофара, като отново се огледат в 

двете посоки; 
8. когато пресичат, първо да се огледат наляво, после – надясно, а по средата на 

улицата – пак наляво; 
9. никога да не пресичат улицата тичайки, между паркирани коли и пред спряло на 

спирка превозно средство; 
10. да не преминават пред и зад спряло превозно средство, защото водачът няма 

видимост. 
11. да не излизат внезапно на уличното платно. 
 
Учениците велосипедисти са длъжни: 
1. да не излизат на улицата с велосипед преди да са сигурни в неговата изправност 

(звънец, спирачки, фар и светлоотразител); 
2. да са облечени с необходимите предпазни средства, а към дрехите им да са 

прикрепени светлоотразителни елементи; 
3. да управляват велосипеда на разрешените за това места; 
4. винаги да носят предпазна каска, когато управляват велосипед; 
5. при управление на велосипед да не се движат успоредно с друг велосипедист и 

близо до моторно превозно средство, както и да не се държат за него; 
6. да се движат плътно вдясно на платното за движение и да сигнализират с ръка 

преди да завият или спрат. 
 
При зимни условия (гъста мъгла, снеговалеж, заледяване и др.) учениците са 

длъжни: 
1. да не предприемат пресичане на заснежен или заледен участък от пътното 

платно и при приближаващо превозно средство; 
2. да не се качват в превозно средство на градския транспорт преди то да се е 

установило на спирката или след неговото потегляне. При слизане от превозното 
средство да не пресичат платното непосредствено пред него, а да потърсят мястото за 
правилно пресичане и при добра видимост в двете посоки; 

3. да бъдат бдителни и да внимателно да наблюдават обстановката по улицата; 
4. при обилен снеговалеж или при мъгла да не се движат по изчистения участък от 

пътното платно до отминаването на приближаващия автомобил. 


