
 

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 

 

за Коледа и Новата 2020 година 

 

Статистика: 

Повече от 12 400 фиша са издадени от екипите на пътна полиция по време на 

празничните дни от 21 декември 2018 г. до 1 януари 2019 г. Броят на издадените електронни 

фишове за нарушения на скоростните режими през същия период е близо 14 000. За същия 

период са съставени 4670 акта за установени административни нарушения.  

На повече от 270 водачи са наложени принудителни административни мерки – 

временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство заради 

управление на МПС след употреба на алкохол (над 0,5 на хиляда) или след употреба на 

наркотични вещества или техни аналози.  

На 134 собственици е прекратена регистрацията на пътните превозни средства  за това, 

че са седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества. 

В периода от 21 декември 2018 г. до 01 януари 2019 г. при 131 тежки пътнотранспортни 

произшествия са загинали 16 и са ранени 165 участници в движението по пътищата. В 

сравнение с почивните дни от 22 декември 2017 г. до 02 януари 2018 г. тежките произшествия 

са били с 60 по-малко (2018 г. – 131/ 2017 г. – 191); загиналите – с 13 по-малко (16/29), а 

ранените – с 96 по-малко (165/261). 

 

 

Коледните и новогодишните празници са свързани преди всичко със семейни и 

приятелски пътувания. Цели семейства пътуват и по пътищата на страната, но и в чужди 

страни. Интензивността на трафика обичайно се повишава. В него преки участници освен 

водачите и пътниците в автомобили, са и пешеходците, без почивен ден са и работниците на 

пътя.  

За безопасно движение по пътищата на страната по време на предстоящите празници 

„Пътна полиция“ препоръчва: 

 

ЗА ВОДАЧИ 

 

Най-важни 10 

Провери техническата изправност на превозното средство! 

Провери прогнозата за времето и въведените ограничения по твоя маршрут! 

Ако се очаква усложнена пътна или атмосферна обстановка, не предприемай пътуване 

освен ако не е абсолютно належащо! Изчакай обстановката да се успокои! 

Не забравяй да вземеш всички документи – лични и на автомобила! 

Зареди достатъчно гориво!  

Провери задължителното оборудване за автомобила и съдържанието на аптечката! 

Подмени всички течности в автомобила със зимни. Провери работят ли чистачките! 

Вземи вода, храна и одеяло, ако тръгваш на дълъг път. Оборудвай се с вериги за сняг и 

буксирно въже, вземи и други подръчни инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка! 

Постави тези вещи на достъпно място! 



Шофирай разумно! Не рискувай живота си и този на семейството си! 

Бъди толерантен на пътя! Давай предимство на пешеходците!  

 

ИЗБОР НА МАРШРУТ 

Планирай пътуването отрано. Предвиди резервен маршрут. 

Непосредствено преди път провери за въведени ограничения по маршрута! 

Ако пътуването е далечно, предвиди повече почивки! 

При въведени временни ограничения за движение не ги нарушавай дори да не виждаш 

причина за тях! 

 

БЪДИ ОСВЕДОМЕН 

Информирай се за прогнозата за времето и ограничения по маршрута! 

Проучи къде са спасителните служби в района на твоята почивка. Разбери как да се 

свържеш с тях. 

Ако ще празнуваш извън населено място, информирай се за обхвата на мобилните 

комуникации! 

Разбери има ли бензиностанция в близост до мястото за почивка! 

Информирай се за най-близкото лечебно заведение. 

Проучи къде е най-близкото районно управление на МВР. 

Ако пътуваш зад граница, информирай се къде е българското посолство и как да се 

свържеш с него. 

 

ГРИЖИ ЗА АВТОМОБИЛА 

Почисти автомобила изцяло, ако е навалян от сняг или ако е замръзнал! 

Провери:  

- маслото; 

- антифриза;  

- състоянието и налягането на гумите;  

- изправността на светлините; 

- изправността на отоплителната инсталация на автомобила! Ако не работи, намери 

друг автомобил или използвай друг вид транспорт; 

- закрепването на обезопасителната седалка за превоз на деца! 

- светлоотразителната жилетка в колата ли е; 

- обезопасителният триъгълник на мястото си ли е; 

- пожарогасителят и аптечката в колата ли са. 

 

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Носи нужните документи – лични и на автомобила! 

Ако задължителната ти застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите 

изтича, сключи нова навреме! 

Провери дали си с валиден преминат технически преглед на автомобила! 

Ако ще пътуваш зад граница, не забравяй личната си карта/паспорта и зелената карта! 

Ако за пътуване с деца се изисква декларация или друг документ, не го забравяй! 

 

 

 



ГОТОВНОСТ НА ШОФЬОРА  

На дълъг път и при влошена заради метеорологични условия обстановка, нека зад 

волана бъде най-опитният! 

Ако си нов водач, не се учи на майсторско шофиране при влошени метеорологични 

условия! 

Бъди концентриран, не си отклонявай вниманието! 

Ако си уморен, не шофирай! 

Ако си пил алкохол, не потегляй на път дори на близко разстояние! 

Никога не шофирай, ако си дрогиран! 

В тъмното в районите на кръстовища бъди концентриран! Пешеходците често са с 

тъмни дрехи и ги виждаш в последния момент. 

 

ОСИГУРИ БЕЗОПАСНОСТТА НА СЕМЕЙСТВОТО СИ  

За сигурността на всички си поставете коланите/каските!  

Настани децата в специални седалки/столчета за превоз на деца! 

Съобразявай се с пътните знаци и маркировка! 

Спазвай по-голяма дистанция! 

При повече от един шофьор се сменяйте по-често! 

За почивка спри на паркинга на крайпътен обект. Така ще се предпазиш от пътен 

инцидент заради неправилно спиране или паркиране! 

Не се движи и не спирай без причина в лентата за принудително спиране на 

автомагистралите! 

Ако си спрял в аварийната лента на магистралата, обозначи мястото със 

светлоотразителен триъгълник (поставя се на не по-малко от 100 метра от превозното 

средство)! 

Не застрашавай живота на други семейства! 

 

ПОДГОТОВКА ЗА НЕПРЕДВИДИМОТО 

Винаги информирай близките си къде и с кого си, по какъв маршрут се движиш. 

Вземи със себе си пари в брой и дебитна/кредитна карта, ако имаш. 

Подсигури се с достатъчно вода и храна за из път. 

За дълъг път вземи одеяло за всеки случай. 

Зареди мобилния телефон! Вземи зарядни за различните устройства и технически 

средства, които ползваш (телефон, таблет, акумулатор и други). 

Вземи течност за размразяване на стъкла/ключалки. 

Зареди се с резервни количества антифриз, масло, течност за чистачки. 

Набави си телефонните номера на спасителни, лекарски, полицейски и други аварийни 

служби особено ако пътуваш в чужбина.  

 

ЗА ПЕШЕХОДЦИ 

Облича се цветно (със светли връхни дрехи)! Ако нямаш, прикачи светлоотразителни 

елементи на якето, палтото! 

При пресичане на улицата/пътя спри или намали музиката, свали слушалките, за да 

възприемаш по-добре страничните шумове от автомобили, хора, светофари! 

Използвай подлезите и надлезите за пешеходци! 

Пресичай на пешеходна пътека! 



Дори да си с предимство, убеди се, че шофьорът е възприел намеренията ти, и едва 

тогава пресечи. 

Не тичай, за да хванеш автобуса, тролея, трамвая! По-добре изчакай следващия, макар 

че може да закъснееш. Закъснението е по-приемливо от травма от падане или пътна 

катастрофа. 

Ако трябва да пазаруваш, излез малко по-късно, когато времето се е отпуснало и се 

очаква тротоарите да са почистени или опесъчени. 

Не забравяй, че зимните обувки и дрехи, ограничават движенията на пешеходеца! 

Помни, че шапките и слушалките намаляват степента на възприятие на шумове! 

 

При попадане в опасна ситуация първо сигнализирай на телефон 112 и едва тогава се 

свържи с близките си или се обозначи в социалните мрежи. 

 

Отдел „Пътна полиция“ 

Главна дирекция „Национална полиция“ 

2019 г. 

 

 

 


