
- Никога не шофирай пил или дрогиран! 

- Ако чувстваш умора или сънливост, не шофирай! 
- Бъди концентриран, не отклонявай вниманието си при шофиране! 

- Не участвай в нерегламентирани състезания (гонки)! 

 

1) ПОДГОТВИ: 

- документите си – лична карта, свидетелство за управление на МПС; 
- документите на автомобила; 

- сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите; 

- документ за платена винетна такса; 

- документ за преминат годишен технически преглед; 
 

2) ПРОВЕРИ: 
- автомобилът технически изправен ли е – спирачки, чистачки, светлини; 

- гумите подходящи ли са за зимни условия; 
- водата сменена ли е с антифриз; 

- има ли масло; 
- аптечката напълно ли е оборудвана и медикаментите в нея в срок на 

годност ли са; 
- светлоотразителната жилетка в колата ли е; 

- обезопасителният триъгълник на мястото си ли е; 
- има ли пожарогасител в колата; 

- парното работи ли.  



 
 

3) ЗАРЕДИ: 
 

- незамръзваща течност в резервоарчето за чистачките; 
- достатъчно гориво; 

- храна и вода за из път; 
- мобилния си телефон и си осигури зарядно за автомобил; 

- постави вериги за сняг, буксирно въже, може и други подръчни 
инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка; 

- спрей против замръзване на уплътнители и чистачки; 
- сложи и одеяло 

- предвиди сума пари за аварийни ситуации;   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



4) ПОМИСЛИ: 
- какъв да бъде маршрутът; 

- кой ще кара колата – правоспособен водач ли е; опитен водач ли е; 
- ако шофираш чужд автомобил, познаваш ли особеностите му и сигурен ли 

си в уменията си да го управляваш при зимни условия; 
- за сигурността на всички в автомобила – поставете си коланите; 

- кой ще пие алкохол – нека шофьорът не пие. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) ОСВЕДОМИ СЕ: 
- за прогнозата за времето за областите, през които преминава маршрутът 

ти; 
- за въведени постоянни или временни ограничения по маршрута си; 

- за спасителни служби в близост до мястото за почивка и за начините на 
връзка с тях; 

- има ли мобилен обхват в местността, в която ще бъде купонът; 

- има ли бензиностанция в близост до мястото за почивка. 
 

 
 


