
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

Д-Р АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА 

ДИРЕКТОР НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН 

 

 

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  

СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН ЗА 

 ОСИГУРЯВАНЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ПРЕДВИЖВАНЕТО ИМ ОТ ДОМА ДО УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО С 

ВЕЛОСИПЕДИ, ТРОТИНЕТКИ И МОТОПЕДИ 

Учениците са длъжни: 

1. При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава, 

стриктно да спазва правилата за движение по пътищата; 

2. Пресичането на улици да става на зелен светофар; 

3. По пътищата с велосипеди могат да се движат ученици, които имат 

изправни: спирачки, звънец, устройство за излъчване на бяла или жълта, добре 

различима светлина отпред, а отзад червен светлоотразител или устройство за 

излъчване на червена светлина; бели или жълти светлоотразители или 

светлоотразяващи елементи отстрани на колелата; 

4. Пътно превозно средство, което не е моторно, може да се управлява по 

платното за движение от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години, с 

изключение на пътните превозни средства с животинска тяга, които могат да се 

управляват по платното за движение само от лица, които са на възраст не по- малка от 

16 години; 

5. Водачът на велосипед, ако не е навършил 16 години, може да се движи по 

платното за движение само с каска; 

6. При наличие на обособена велосипедна лента или алея, се движи по 

съответната лента или алея, по посока на движението (при обособена велосипедна алея 

с двупосочно движение, се движи по дясната лента на алеята, по посока на 

 



движението), а при липса на такива, се движи възможно най-близо до дясната граница 

на платното за движение;  

Правила за използване на светлините 

През тъмната част от денонощието или при намалена видимост всяко пътно 

превозно средство с животинска тяга на пътя, трябва да има поставено отзад вляво 

светещо тяло, излъчващо бяла или жълта, добре различима светлина. 

На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено: 

1. Да се движи успоредно до друго двуколесно превозно средство; 

2. Да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и 

да освобождава педалите, с които задвижва превозното средство; 

3. Да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или 

да се държи за него; 

4. Да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на 

превозното средство или създават опасност за другите участници в 

движението; 

5. Да бъде теглен от друго пътно превозно средство; 

6. Да управлява превозно средство на места, предназначени само за пешеходци; 

тази забрана не се отнася за водачи на велосипеди на възраст до 12 години; 

7. Да управлява превозното средство на едно колело; 

8. Да управлява превозното средство прав, без да използва мястото за сядане; 

 

 

 

 

 

 

 


