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ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ    

ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ   



 

Лятната ваканция започна, а с нея зачестяват игрите навън - през деня и до късно вечер. 

Те трябва да са вълнуващи и забавни, но понякога невниманието и пренебрежителното 

отношение към правилата могат да струват скъпо. 

Припомняме ви няколко важни правила за безопасност, които е добре да преговорите 

и да спазвате, независимо дали ще излизате да играете близо до дома, или ще замине-

те на гости при близки в друг град и на село, ще почивате на море или планина. 



 

 

Спазвайте стриктно правилата за движение по пътищата, изучени в определените 

часове: 

• Пресичането на улиците става на определените за това места; 

• Спазвайте светлинните сигнали на светофарите; 

• Управлявайте технически изправни велосипеди и мотопеди; 

• Винаги носете предпазни средства при каране на ролери, скутери, кънки, 

велосипеди, мотопеди и др. : каска, наколенки, светлоотразители; 



Не играйте на улици и паркинги; 

• Не гонете изпуснати топки, които се търкалят по уличното платно; 

• Не изскачайте внезапно пред движещи се автомобили, особено когато е тъмно; 

• Не пресичайте платното тичешком; 

• Рискът от катастрофа е голям, когато се качвате на мотопеди, мотоциклети и 

леки автомобили, карани от ваши неправоспособни приятели; 

• Не играйте на строителни площадки и изоставени постройки, особено безлюдни; 

• Опасни са складови помещения, работилници, сметища и жп линии; 

• Не играйте в близост до охраняеми и неохраняеми жп прелези и мостове; 

• Важно! Забранено е качването в превозни средства, които не са предназначени за 



Спазвайте някои елементарни правила, за да избегнете инциденти по време на 

къпане, плуване или игра във водата: 

• Научете се да плувате – това е най-добрата профилактика срещу удавяне; 

• Не трябва да се влиза във водата поне час и половина-два след хранене; 

• Дъвченето на дъвка при плуване и къпане е изключително опасен навик; 

• Ако не сте уверени в плувните си възможности, не се доверявайте на 

надуваеми предмети; 

• Никога не плувайте навътре сами; 



Къпането и плуването да става само в охранявани водоеми. Спазвайте указания-

та на спасителите и флаговата сигнализация; 

• Абсолютно e забранено къпането във водни площи, които са неохраняеми и не 

са определени за тази цел (езера, язовири, реки, плажове и др.). Много е опас-

но! 

 Децата не трябва да се оставят без контрол. 

 



При излизане сред природата, абсолютно е забранено консумирането на 

диворастящи растения (непознати плодове, гъби и др.)Това може да доведе до 

хранителни отравяния. 

При игри на открито да бъде засилено вниманието срещу ухапване от 

насекоми, кърлежи, влечуги и други. 

 

 

 

 



 

Абсолютно е забранена играта с огън и други лесно запалими и избухливи 

вещества - бомбички, пиратки, спирт, бензин, нафта и други. 

Абсолютно е забранена употребата на цигари, алкохол, наркотични вещес-

тва. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ, УЧЕНИЦИ! 

• Никога не приемайте предложение на непознат да ви закара до вкъщи, дори ако 

сте много изморени; 

• Ако знаете, че ще закъснеете, помолете свои близки да ви посрещнат или да 

дойдат да ви вземат; 

• Винаги осведомявайте родителите си, когато решите да отидете някъде и се 

прибирайте в уреченото време; ако нямате връзка с родителите си, при излизане 

се обадете на близки или съседи; 

• Винаги избирайте не най-краткия, а най-безопасния маршрут; стремете се да 

вървите по осветени, открити места, избягвайте тъмни алеи и градинки; 

• Ако непознат предлага да ви покаже нещо или моли за помощ, като обещава да 

ви плати, откажете категорично; 

• Ако ви предложат пробни снимки за филм или участие в конкурс за красота, не 

се стеснявайте да попитате кога и къде да отидете с родителите си; 

• Ако някой направи нещо против желанието ви или иска да ви отвлече, викайте 



ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 

Когато децата са сами вкъщи, ги научете: 

• Винаги да държат входната врата заключена; 

• В никакъв случай да не отварят на непознати хора и да ги пускат вкъщи, дори ако 

твърдят, че са Ваши близки; 

• Да запомнят телефона за спешна помощ 112 и да знаят Вашите телефонни номера; 

• Никога и на никого да не казват, че са сами вкъщи; 

• При разговор по телефона с непознат да не съобщават името и адреса си; 

• Никога да не споделят графика на членовете на семейството; 

• Да не дават ключовете от жилището на чужди хора, които се представят за Ваши 

познати; 

Вие: 

• Не оставяйте запалителни материали, остри и режещи предмети на леснодостъпни 

места и напомняйте на децата си, че електроуредите не са играчки; 

• Не оставяйте децата без надзор за цяла нощ; 

• Предупредете децата за най-опасните места на улицата (в двора, в парка); 

• Обяснете на детето, че не трябва да ходи където и да било с чужди хора; 

• Никога не оставяйте децата си без надзор в автомобил; 



 

Издава и разпространява Общински съвет по наркотични вещества 

към Община Ловеч 

Сградата на Стоматологията, ет.3, тел.: 068/601 367 

E-mail: pic.lovech@abv.bg, f: Пиц Ловеч 


