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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1.(1) Този закон урежда прави

лата за движение по пътищата, отворе
ни за обществено ползване, изисквани
ята към пътните превозни средства за 
участие в движението по тези пътища, 
изискванията за правоспособност на во
дачите на пътните превозни средства, 
правата и задълженията на участници
те в движението и на съответните служ
би и длъжностни лица, както и принуди
телните мерки, които се прилагат, и на
казанията за нарушаване на разпоред
бите на този закон и на издадените въз 
основа на него нормативни актове. 

(2) Целта на този закон е да се опаз
ват животът и здравето на участниците 
в движението по пътищата, да се улес
нява тяхното придвижване, да се опаз
ват имуществото на юридическите и фи
зическите лица, както и околната среда 
от замърсяването от моторните превоз
ни средства. 

Чл. 2. (1) Отворен за обществено 
ползване е всеки път, условията за из
ползване на който са еднакви за всички 
участници в движението. Лицата, стопа
нисващи пътища, които не са отворени 
за обществено ползване, са длъжни да 
ги обозначат. 

(2) Всеки има право да се движи по 
пътищата, отворени за обществено пол
зване, като спазва установените прави
ла за движение. 

(3) Този закон се прилага и за пъти
щата, които не са отворени за общес-
твено ползване, освен ако с други прав-
ни Разпоредби или от собственика или 
администрацията, управляваща 

пътя е определено друго. Компетен
тността на органите за контрол по този 
закон не се разпростира върху пътища
та, които не са отворени за обществено 
ползване. 

Чл. 3. (1) Лицата, които стопанисват 
пътищата, организират движението по 
тях така, че да осигурят условия за бър
зо и сигурно придвижване и за опазва
не на околната среда от замърсяване 
от моторните превозни средства. 

(2) За организиране на движението по 
пътищата се използват светлинни сигна
ли, пътни знаци и пътна маркировка вър
ху платното за движение и крайпътните 
съоръжения, които се поставят са
мо след възлагане от собственика 
или администрацията, управляваща 
пътя, при условие и по ред, опреде
лени с наредбата по ал. 3. 

(3) Условията и редът за организира
не на движението по пътищата, отворе
ни за обществено ползване, се опреде
лят с наредба на министъра на регио
налното развитие и благоустройството. 

Чл. 4. При необходимост движение
то по пътищата се регулира от упълно
мощени за това длъжностни лица. 

Глава втора 
ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО 
ПЪТИЩАТА 
Раздел I 
Общи правила 
Чл. 5. (1) Всеки участник в движени

ето по пътищата: 
1. с поведението си не трябва да съз

дава опасности и пречки за движение
то, не трябва да поставя в опасност жи
вота и здравето на хората и да причи-



нява имуществени вреди; 
2. трябва да опазва околната среда, 

като не изхвърля и не оставя на пътя 
предмети или вещества, както и да взе
ме мерки за отстраняването им или за 
предупреждаване на останалите учас
тници в движението, когато това ги зас
трашава. 

(2) Водачът на пътно превозно сред
ство е длъжен: 

1. да бъде внимателен и предпазлив 
към уязвимите участници в движение
то, каквито са пешеходците и водачите 
на двуколесни пътни превозни средства; 

2. с управляваното от него превозно 
средство да не затруднява другите учас
тници в движението и живеещите в 
крайпътните имоти повече, отколкото 
обстоятелствата налагат това, като в 
частност се стреми да не създава изли
шен шум и прах, а водачът на моторно 
превозно средство - и да ограничава за
мърсяването на околната среда от от
работените газове на моторното превоз
но средство. 

3. да не управлява пътно превоз
но средство след употреба на ал
кохол с концентрация на алкохола в 
кръвта над 0,5 на хиляда или под 
въздействието на упойващо вещес
тво. 

Чл. 6. Участниците в движението: 
1. съобразяват своето поведение със 

сигналите на длъжностните лица, упъл
номощени да регулират или да контро
лират движението по пътищата, както и 
със светлинните сигнали, с пътните зна
ци и с пътната маркировка; 

2. изпълняват разпорежданията на 
лицата, упълномощени да регулират 
или да контролират движението по пъ
тищата, независимо от светлинните сиг
нали, пътните знаци, маркировката на 
пътя и правилата за движение. 

Чл. 7. (1) Когато има несъответствие 
между сигналите на регулировчика и 
светлинните сигнали или пътните зна

ци относно предимството, участниците 
в движението са длъжни да се съобра-
зяват със сигналите на регулировчика 

(2) Когато има несъответствие меж
ду светлинните сигнали и пътните зна
ци относно предимството, участниците 
в движението са длъжни да се съобра
зяват със светлинните сигнали. 

(3) Когато има несъответствие меж
ду пътните знаци и маркировката на пъ
тя, участниците в движението са длъж
ни да се съобразяват с пътните знаци. 

(4) Когато има несъответствие меж
ду пътен знак, поставен на преносима 
стойка върху платното за движение, и 
останалите пътни знаци, участниците в 
•движението са длъжни да се съобразя
ват с пътния знак, поставен на преноси
мата стойка. 

Чл. 8. (1) Водачите на пътни превоз
ни средства използват дясната полови
на на пътя по посока на движението си, 
освен в случаите, когато с пътен знак 
или със светлинен сигнал е указано не
що друго. 

(2) Когато на дадено място от пътя 
едновременно е разрешено преминава
нето на нерелсови и релсови пътни пре
возни средства, водачът на нерелсово-
то пътно превозно средство е длъжен 
да пропусне релсовото пътно превозно 
средство независимо от неговото мес
тоположение и посока на движение. 

Чл. 9. (1) По пътищата, отворени за 
обществено ползване, е забранено дви
жението на верижни машини и използва
нето на гуми с шипове. Движение на път
ни превозни средства с вериги за сняг е 
разрешено само когато пътните условия 
изискват това. 

(2) Поставянето на предмети или из
вършването на дейност в обхвата на пъ
тя, несвързани с предназначението му, 
може да става само след разрешение 
от собственика или администраци-
ята, управляваща пътя 



раздел II 
Сигнали за регулиране на движе

нието от упълномощените длъж
ностни лица. Пътни светофари. 
Пътни знаци. Пътна маркировка 

Чл. 10. (1) Всяко лице, упълномоще
но да регулира движението по пътища
та наричано по нататък "регулировчик", 
носи задължителни отличителни знаци, 
по които участниците в движението лес
но да го разпознават и добре да го виж
дат както през деня, така и през нощта. 
Той може да ползва регулировъчна пал
ка и полицейска свирка, а когато регу
лира движението при строително-ре-
монтни работи на пътя - червен флаг. 

(2) Сигнали на регулировчика са 
следните положения на тялото и ръце
те му: 

1. дясна ръка, вдигната вертикално 
- означава "ВНИМАНИЕ, СПРИ!"; това 
не се отнася за онези водачи, които в 
момента на подаването на този сигнал, 
след като им е било разрешено преми
наването, са толкова близо до регули
ровчика, че не могат да спрат, без да 
създадат опасност за движението; при 
подаване на този сигнал на кръстови
ще участниците в движението, които са 
навлезли в кръстовището, трябва да го 
освободят; 

2. ръка или ръце, протегнати хори
зонтално встрани - след като е напра
вил този жест, регулировчикът може да 
свали ръката или ръцете си. Сигналът 
означава: 

а) "Преминаването е РАЗРЕШЕНО" 
за водачите, които се намират срещу ля-
вото или дясното рамо на регулировчи

ка и ще преминат направо или ще зави
ят надясно, както и за пешеходците, ко
ито искат да преминат пред гърдите или 
зад гърба на регулировчика; 

б) "Преминаването е ЗАБРАНЕНО" 
за всички останали участници в движе
нието; 

3. дясна ръка, протегната хоризон
тално напред, означава: 
а) "Преминаването е РАЗРЕШЕНО" за 
водачите на пътни превозни средства, 
които се намират срещу лявото рамо на 
регулировчика, и за пешеходците, кои
то искат да преминат зад гърба му; 

б) "Преминаването е ЗАБРАНЕНО" 
за всички останали участници в движе
нието. 

(3) Освен сигналите, посочени в ал. 
2, регулировчикът може да използва и 
допълнителни разбираеми жестове за 
даване на други указания и разпореж
дания на участниците в движението. 

Чл. 11. (1) На железопътен прелез 
движението на пътните превозни сред
ства може да се регулира от железопъ
тен служител, който подава следните 
сигнали за спиране на пътните превоз
ни средства пред прелеза: 

1. през деня - изпъната хоризонтал
но напред и напречно на оста на пътя 
дясна ръка с червен флаг; 



2. през нощта - описваща полукръг 
червена светлина. 

(2) Сигналите на железопътните слу
жители са задължителни за водачите на 
пътни превозни средства, приближава
щи прелеза и от двете му страни. 

Чл. 12. (1) За регулиране движение
то на пътните превозни средства на 
кръстовища, пешеходни пътеки, стесне
ни и други участъци от пътя се изпол
зват пътни светофари, които подават 
сигнали с немигащи и мигащи светлини 
с червен, жълт и зелен цвят. 

(2) За регулиране движението на 
пътните превозни средства по отделна 
пътна лента се използват поставени над 
лентата пътни светофари, които пода
ват сигнали с немигащи светлини с чер
вен и зелен цвят. 

(3) За регулиране движението на 
превозните средства от редовните ли
нии за обществен превоз на пътници се 
използват пътни светофари с четири 
светещи полета, които подават сигнали 
с немигащи светлини с лунно бял цвят 
на светлината. Значението на светлин
ните сигнали се определя съобразно 
разположението на светещите полета. 

(4) За регулиране движението на пе
шеходците се използват пътни светофа
ри, които подават сигнали с немигащи и 
мигащи светлини с червен и зелен цвят. 

(5) За забраняване на пътните пре
возни средства да преминават през же
лезопътен прелез се използва сигнал от 
мигаща червена светлина. Този сигнал 
може да се използва и пред подвижни 
мостове, на фериботи, пристанища и на 
места, където на пътя излизат моторни 
превозни средства със специален ре
жим на движение. 

Чл. 13. (1) За предупреждаване на 
участниците в движението за опаснос
ти по пътя, за даване на различни пред
писания към тях - относно предимство
то, забраните, прилагането на специал
ни правила, действията със задължите
лен характер, за указване на направле
ния, посоки, обекти, както и за даване 
на различна допълнителна информация 
за улесняване на участниците в движе
нието, на пътищата се поставят необ
ходимите пътни знаци, допълнителни и 
други средства за сигнализиране. 

(2) За насочване движението на път
ните превозни средства и на пешеход
ците по пътя, за отбелязване на опре
делени площи от платното за движение, 



на обекти, намиращи се в опасна бли
зост до платното за движение, и за да
ване на полезна информация на учас
тниците в движението върху платното за 
движение и обектите, намиращи се в об
хвата на пътя, се поставя съответната 
пътна маркировка. 

Чл. 14. (1) Министърът на регио
налното развитие и благоустрой
ството, съвместно с министъра на 
вътрешните работи и министъра 
на транспорта и съобщенията оп
ределят с наредба условията и ре
да за използване на пътните свето
фари, пътните знаци, пътната 
маркировка и другите средства за 
сигнализиране при организиране на 
движението по пътищата, отворе
ни за обществено ползване. 

(2) Министърът на регионално
то развитие и благоустройство
то, съвместно с министъра на вът
решните работи, определят с на
редба реда за установяване и обе
зопасяване на участъците с концен
трация на пътнотранспортни про
изшествия по пътищата. 

Раздел III 
Разположение на нерелсовите 

пътни превозни средства върху пъ
тя 

Чл. 15. (1) На пътя водачът на път
но превозно средство се движи възмож
но най-вдясно по платното за движение, 
а когато пътните ленти са очертани с 
пътна маркировка, използва най-дясна
та свободна лента. 

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се при
лагат и водачът на моторно превозно 
средство може да използва за движе
ние най-удобната за него пътна лента в 
следните случаи: 

1. на пътно платно с три и повече 
лътни ленти за движение в една посо
ка, когато техният брой специално е 
обозначен с пътен знак; 

2. в населените места, на пътно 
платно с две и повече пътни ленти за 
движение в една посока, обозначени с 
пътна маркировка; това правило не се 
прилага на автомагистрали и пътища, 
по които е разрешено движението на 
пътни превозни средства със скорост, 
по-голяма от 80 км/ч; 

3. когато навлизането по пътната лен
та се разрешава от светлинен сигнал. 

(3) Броят на пътните ленти се опре
деля от пътната маркировка или от пъ
тен знак, а когато няма такива - от вода
чите, съобразно широчината на платно
то за движение, широчината на недву-
колесните пътни превозни средства и от 
необходимото странично разстояние 
между тях. 

(4) Когато има път, платно за движе
ние, пътна лента или алея, предназна
чени за движение на определени пътни 
превозни средства, водачите на тези 
превозни средства са длъжни да се дви
жат по тях. 

(5) Когато няма специално предназ
начена за тях пътна лента или алея, во
дачите на мотопеди, велосипеди и дру
ги немоторни превозни средства може 
да използват за движение разположе
ния отдясно по посоката на движението 
им пътен банкет, ако той е годен за това 
и ако това не пречи на другите участни
ци в движението. 

Чл. 16. (1) На пътно платно с двупо
сочно движение на водача на пътно пре
возно средство е забранено: 

1. когато платното за движение има 
две пътни ленти - да навлиза и да се дви
жи в лентата за насрещно движение ос-



вен при изпреварване или заобикаляне; 

2. когато платното за движение има 
три пътни ленти - да навлиза и да се 
движи в крайната лява лента; навлиза
нето и движението в средната лента е 
разрешено само при изпреварване или 
заобикаляне; 

3. когато платното за движение има 
четири и повече пътни ленти - да нав
лиза и да се движи в лентите за нас
рещно движение. 

(2) На път с две или три самостоя
телни платна за движение на водача на 
пътно превозно средство е забранено 
да навлиза в крайното ляво платно. 

Чл. 17. На пътно платно с три и по
вече пътни ленти за движение в една 
посока, обозначени с пътен знак, на во
дача на пътно превозно средство, кое
то не може да развива или на което не е 
разрешено да развива максималната за 
пътя скорост, се забранява да навлиза 
в крайната лява лента за тази посока, 

освен при завиване или заобикаляне. 
Чл. 18. (1) Водачът на бавнодвиже-

що се пътно превозно средство задъл
жително се движи в най-дясната пътна 
лента, освен при завиване или заоби
каляне. 

(2) Когато има обозначена с пътен 

знак пътна лента, предназначена за дви
жение на бавнодвижещи се пътни пре
возни средства, водачите на такива пре
возни средства са длъжни да използват 
тази лента. 

Чл. 19. (1) Когато релсов път е раз
положен върху платното за движение, 
водачите на нерелсовите пътни превоз
ни средства, които се намират върху не
го, са длъжни да го освободят по въз
можно най-бързия начин при приближа
ване на релсово превозно средство, за 
да го пропуснат да премине. 

(2) Когато на пътя има платно, 
обособено за движение на релсови 
превозни средства, се забранява 
движението на нерелсови пътни 
превозни средства по него. 

Раздел IV 
Скорост и дистанция. Намалява

не на скоростта 
Чл. 20. (1) Водачите са длъжни да 

контролират непрекъснато пътни
те превозни средства, които управ
ляват. 

(2) Водачите на пътните превоз
ни средства са длъжни при избира
не скоростта на движението да се 
съобразяват с атмосферните усло
вия, с релефа на местността, със 
състоянието на пътя и на превоз-



ното средство, с превозвания то
вар, с характера и интензивността 
на движението и с всички други об
стоятелства, които имат значение 
за безопасността на движението. 
Водачите са длъжни да направят 
всичко възможно, за да намалят ско
ростта или да спрат превозното 
средство във всички случаи, когато 
възникне опасност за движението. 

Чл. 21. (1) При избиране скоростта 
на движение на водача на пътно превоз
но средство е забранено да превишава 
следните стойности на скоростта в км/ч: 

Пътно 
превозно 
средство 

Категория А 

Категория В 

Категории С, D 

Категории В+Е, 

С+Е, D+Е 

Категория Т 

Категория М 
Самоходни 
машини 

В населено 
място 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

40 

Извън 
населено 

място 

80 

90 

80 

70 

50 

45 

40 

По авто
магистрала 

100 

130 
100 

100 

-
-

-

(2) Когато стойността на скоростта, 
която не трябва да се превишава, е раз
лична от посочената в ал. 1, това се сиг
нализира с пътен знак. 

Чл. 22. (1) Водачът на пътно превоз
но средство не трябва да се движи без 
основателна причина с твърде ниска 
скорост, когато по този начин пречи на 
движението на другите пътни превозни 
средства. 

(2) Водач на пътно превозно сред
ство, което се движи с ниска скорост и 
поради това причинява създаването на 
колона от пътни превозни средства, 
трябва да ги пропусне при първа въз
можност. 

(3) На водача на моторно превозно 
средство е забранено да се движи с нис
ка скорост без включени аварийни свет
лини. 

Чл. 23. (1) Водачът на пътно превоз
но средство е длъжен да се движи на 
такова разстояние от движещото се 
пред него друго превозно средство, че 
да може да избегне удряне в него, кога
то то намали скоростта или спре рязко. 

(2) За улесняване на изпреварване
то по двулентовите двупосочни пътища 
извън населени места водачите на път
ни превозни средства или състави от 
пътни превозни средства с дължина над 
7 метра, с изключение на случаите, ко
гато те извършват изпреварване, тряб
ва да поддържат такова разстояние 
между своето превозно средство и дви
жещото се пред него друго превозно 
средство, че изпреварващите ги пътни 
превозни средства да могат безопасно 
да заемат място между тях. 

Чл. 24. (1) Водачът на пътно превоз
но средство не трябва да намалява ско
ростта рязко, освен ако това е необхо
димо за предотвратяване на пътнотран
спортно произшествие. 

(2) Преди да намали значително ско
ростта на движение на управляваното 
от него пътно превозно средство, вода
чът е длъжен да се убеди, че няма да 
създаде опасност за останалите учас
тници в движението и че няма да зат
рудни излишно тяхното движение. В то
зи случай водачът на пътно превозно 
средство, което няма стоп светлини или 
те са повредени, подава своевременно 
сигнал с ръка. 

Раздел V 
Маневри 
Чл. 25. (1) Водач на пътно превозно 

средство, който ще предприеме каква
то и да е маневра, като например да из
лезе от реда на паркираните превозни 
средства или да влезе между тях, да се 
отклони надясно или наляво по платно
то за движение, в частност за да пре
мине в друга пътна лента, да завие на
дясно или наляво за навлизане по друг 



път или в крайпътен имот, преди да за
почне маневрата, трябва да се убеди, 
че няма да създаде опасност за учас
тниците в движението, които се движат 
след него, преди него или минават пок
рай него, и да извърши маневрата, като 
се съобразява с тяхното положение, по
сока и скорост на движение. 

(2) При извършване на маневра, ко
ято е свързана с навлизане изцяло или 
частично в съседна пътна лента, вода
чът е длъжен да пропусне пътните пре
возни средства, които се движат по нея. 

Когато такава маневра трябва едновре
менно да извършат две пътни превозни 
средства от две съседни пътни ленти, с 
предимство е водачът на пътното пре
возно средство, което се намира в дяс
ната пътна лента. 

Чл. 26. Преди да завие или да за
почне каквато и да е маневра, свързана 
с отклонение встрани, водачът е длъ
жен своевременно да подаде ясен и 
достатъчен за възприемане сигнал. Сиг
налът се подава със светлинните пъте
показатели на превозното средство, а за 
превозните средства, които нямат свет
линни пътепоказатели или те са повре
дени - с ръка. Сигналът, подаван със 
светлинните пътепоказатели, трябва да 
е включен през цялото време на извър

шване на маневрата и се прекратява 
веднага след приключване на маневра
та. Сигналът, подаван с ръка, може да 
бъде прекратен непосредствено преди 
започване на маневрата. 

Чл. 27. При наличие на остров или 
препятствие на платното за движение 
водачът на пътно превозно средство мо
же да премине от неговата лява или дяс
на страна, освен в случаите, когато: 

1. пътен знак указва страната, от ко
ято да се премине; 

2. островът или препятствието са 
разположени в средата на пътното плат
но с двупосочно движение; в този слу
чай водачът е длъжен да премине от не
говата дясна страна. 

Раздел VI 
Сигнали, подавани от участни

ците в движението 
Чл. 28. (1) За предупреждаване на 

останалите участници в движението за 
намерението си да извърши маневра во
дачът на пътно превозно средство по
дава следните сигнали: 

1. ляв пътепоказател или лява ръ
ка, изпъната хоризонтално встрани - за 
завиване наляво или за отклонение на
ляво; 

2. десен пътепоказател, дясна ръка, 
изпъната хоризонтално встрани, или ля
ва ръка, сгъната в лакътя и насочена на
горе - за завиване надясно или за от
клонение надясно. 

(2) Като допълнителен сигнал при 
маневра водачът може да използва 
превключването на светлините, а извън 
населените места - и звуков сигнал. 

Чл. 29. Сигналът за спиране, пода
ван от водач на пътно превозно сред
ство, което няма стоп-светлини или те 
са повредени, е лява или дясна ръка, 
изпъната нагоре. 

Чл. 30. Използването на звуков сиг
нал в населените места е забранено, ос
вен за предотвратяване на пътнотран-



спортно произшествие. 
Чл. 31. За предупреждаване на учас

тниците в движението за опасност во
дачът може да подава авариен сигнал 
чрез едновременно включване на всич
ки пътепоказатели. 

Чл. 32. (1) Преди да навлязат на плат
ното за движение, пешеходците могат 
да сигнализират за намерението си чрез 
подаване на сигнал с ръка - лява или 
дясна ръка, изпъната нагоре или нап
речно на пътя. 

(2) Сигналът по ал. 1 не освобожда
ва пешеходците от задължението, пре
ди да навлязат на платното за движе
ние, да се съобразят с разстоянието до 
приближаващите се превозни средства 
и с тяхната скорост на движение. 

Чл. 33. При пресичане на платно
то за движение от деца за спиране 
на пътните превозни средства мо
ме да се подава сигнал с палка "Стоп! 
Деца", с червен флаг или с ръка. 

Чл. 34. (1) Моторно превозно сред
ство със специален режим на движение 
подава едновременно светлинен сигнал 
с проблясваща синя или червена свет
лина и специален звуков сигнал. 

(2) Моторно превозно средство, ко
ето поради специфичния характер на 
движението си представлява препят
ствие или опасност за другите участни
ци в движението по пътя, се обознача
ва с жълта мигаща или проблясваща 
светлина. 

Раздел VII 
Завиване надясно или наляво 
Чл. 35. (1) Завиването надясно се из

вършва от най-дясната пътна лента по 

посока на движението, а когато лентите 
са обозначени за движение в съответ
на посока - от лента, предназначена за 
завиване надясно. 

(2) Когато радиусът на завиване на 
пътното превозно средство е по-голям 
от радиуса на завоя, завиването може 
да започне и от друга част на платното 
за движение, но водачът на завиващо
то превозно средство е длъжен да про
пусне пътните превозни средства, пре
минаващи от дясната му страна. 

(3) При завиване надясно за навли
зане в път с двупосочно движение во
дачът на пътното превозно средство за
вива така, че да навлезе по възможно 
най-краткия път в дясната част на път
ното платно по посока на движението. 

(4) Завой надясно е позволен при 
червена светлина на светофара само 
при наличие на съответен пътен знак 
или светлинен сигнал, като водачът е 
длъжен да пропусне пешеходците, да не 
пречи на движението и да завие, когато 
се е уверил, че пътят е свободен за пре
минаване. 

Чл. 36. (1) Завиването наляво се из
вършва от най-лявата пътна лента по 
посока на движението, а когато лентите 
са обозначени за движение в съответ-



на посока - от лента, предназначена за 
завиване наляво. 

(2) При завиване наляво за навли
зане в път с двупосочно движение во
дачът на пътното превозно средство за
вива така, че да навлезе по възможно 
най-краткия път в дясната част на. плат¬ното за движение. 

Чл. 37. (1) При завиване наляво за 
навлизане в друг път водачът на зави
ващото нерелсово пътно превозно сред
ство е длъжен да пропусне насрещно 
движещите се пътни превозни средства. 
От същото правило помежду си се ръ
ководят и водачите на релсовите пътни 
превозни средства. 

(2) Водачът на нерелсово пътно пре
возно средство, завиващо наляво или 
надясно за навлизане в крайпътна те
ритория, като двор, предприятие, гараж, 
паркинг, бензиностанция и други подоб
ни, е длъжен да пропусне пътните пре
возни средства и пешеходците, движе
щи се по пътя, който той напуска. 

(3) Водачът на пътно превозно сред
ство, излизащо на път от крайпътна те
ритория, като двор, предприятие, гараж, 
паркинг, бензиностанция и други подоб
ни, е длъжен да пропусне пешеходците 
и пътните превозни средства, които се 
движат по този път. 

Раздел VIII 
Завиване в обратна посока. 
Движение назад 
Чл. 38. (1) Завиването в обратна по

сока се извършва наляво от най-лявата 
пътна лента по посока на движението. 

(2) При завиване в обратна посока 
водачът пропуска насрещно движещи
те се пътни превозни средства. 

(3) При недостатъчна широчина за
виването в обратна посока може да за
почне и от друга част на платното за 
движение, но водачът на завиващото 
пътно превозно средство е длъжен да 
пропусне и попътно движещите се от 
лявата му страна пътни превозни 
средства. 

(4) При завиване в обратна посока 
на кръстовище не се разрешава движе
ние назад. 

Чл. 39. Завиването в обратна посока 
е забранено на пешеходна пътека, же-



лезопътен прелез, мост, надлез, в тунел, 
в подлез, при ограничена видимост или 
при намалена видимост под 50 метра. 

Чл. 40. (1) Преди да започне движе
ние назад, водачът е длъжен да се убе
ди, че пътят зад превозното средство е 
свободен и че няма да създаде опас
ност или затруднения за останалите 
участници в движението. 

(2) По време на движението си на
зад водачът е длъжен непрекъснато да 
наблюдава пътя зад превозното сред
ство, а когато това е невъзможно, той е 
длъжен да осигури лице, което да му 
сигнализира за опасности. 

Раздел IX 
Изпреварване 
Чл. 41. (1) Пътните превозни сред

ства се изпреварват от лявата им стра
на. 

(2) При изпреварване водачът на 
пътното превозно средство напуска 
пътната лента, в която се движи, нав
лиза в съседната пътна лента изцяло 
или частично, преминава покрай дви
жещото се в същата посока пътно пре
возно средство и се връща в напусна
тата лента. 

Чл.42. (1) Водач, който ще предпри
еме изпреварване, е длъжен: 

1. преди да подаде сигнал, да се убе
ди, че не го изпреварва друго пътно пре
возно средство и че движещото се след 
него пътно превозно средство или то
ва, което ще изпреварва, не е подало 
сигнал за изменение на посоката си на 
движение наляво; 

2. след като е подал сигнал, да се 
убеди, че има видимост, свободен път 
на разстояние, достатъчно за изпревар
ване, и че може да заеме място в път
ната лента пред изпреварваното пътно 
превозно средство, без да го принужда
ва да намалява скоростта или да изме
ня посоката на движение. 

(2) Водач, който изпреварва, е длъ
жен: 

1. по време на изпреварването да 
осигури достатъчно странично разстоя
ние между своето и изпреварваното път
но превозно средство; 

2. когато при изпреварването навли
за в пътна лента, предназначена за нас
рещното движение, да не създава опас
ност или пречки за превозните средства, 
движещи се по нея; 

3. да се убеди, че като се движи с 
безопасна скорост, може да извърши из
преварването за кратко време. 

(3) Водачът на изпреварваното път
но превозно средство е длъжен да не 
увеличава скоростта и да не пречи на 
изпреварването по какъвто и да е друг 
начин. 

Чл. 43. Изпреварването на моторни 
превозни средства, с изключение на мо
топеди и мотоциклети без кош, е забра
нено: 

1. когато разстоянието на видимост, 
ограничено поради характера на пътя 
или намалено поради мъгла, снегова
леж и други подобни, е по-малко от не
обходимото за изпреварването при из
браната скорост на движение; 



2. на кръстовище на равнозначни 
пътища; 

3, на железопътен прелез без ба
риери; 

4. при използване на пътна лента за 
насрещно движение, когато изпреварва
щият не може да се върне безпрепят
ствено в напуснатата пътна лента; 

5. пред пешеходна пътека, когато из
преварваното превозно средство закри
ва видимостта към пешеходната пътека. 

Раздел X 
Разминаване 
Чл. 44. (1) При разминаване вода

чите на насрещно движещите се пътни 
превозни средства са длъжни да осигу
ряват достатъчно странично разстояние 
между пътните превозни средства. 

(2) Ако разминаването не може да 
се извърши безопасно поради наличи
ето на препятствие или стеснение на 
платното за движение, водачът, чиято 
пътна лента е заета, е длъжен да нама
ли скоростта или да спре, за да пропус
не насрещно движещите се пътни пре
возни средства. 

Чл. 45. (1) На планински пътища и. 
на пътища с голям надлъжен наклон, ко
гато разминаването е невъзможно или 
е затруднено поради недостатъчна ши
рочина на платното за движение, вода
чът на спускащото се превозно средство 
е длъжен да спре и да пропусне изкач
ващото се. 

(2) Това правило не се прилага в слу
чаите, когато местата за разминаване 
са разположени така, че водачът на из
качващото се превозно средство би мо
гъл да спре на намиращото се пред не
го място за разминаване, без да възник
ва необходимостта от движение назад. 

(3) Когато разминаването е невъз
можно без движение назад, тази манев
ра е длъжен да направи: 

1. водачът на единичното пътно пре
возно средство по отношение на съста
вите от превозни средства и на съчле-
нените пътни превозни средства; 

2. водачът на по-лекото пътно пре
возно средство по отношение на по-
тежкото; 

3. водачът на товарния автомобил по 
отношение на автобуса. 

(4) Когато превозните средства са от 
една и съща категория, назад е длъжен 
да се придвижи водачът на спускащото 
се превозно средство, освен в случаи
те, когато е очевидно, че това е по-бе-



зопасно за изкачващото се превозно 
средство, както и когато последното е 
по-близо до специално устроеното мяс
то за разминаване. 

Чл. 46. Когато широчината на пътя 
не позволява разминаване между пре
возните средства без предприемането 
на допълнителни мерки за сигурност, во
дачът на превозното средство трябва да 
се движи с такава скорост, че да може 
да спре на разстояние не по-голямо от 
половината от дължината на пътя в зо
ната на своята видимост. 

Раздел XI 
Преминаване през кръстовище 
Чл. 47. Водач на пътно превозно 

средство, приближаващо се към кръс
товище, трябва да се движи с такава 
скорост, че при необходимост да може 
да спре и да пропусне участниците в 
движението, които имат предимство. 

Чл. 48. На кръстовище на равнознач
ни пътища водачът на пътно превозно 
средство е длъжен да пропусне пътни
те превозни средства, които се намират 
или приближават от дясната му страна, 

висимо от местоположението и посока
та им на движение. 

Чл. 49. Водач на пътно превозно 
средство, което излиза от земен път на 
път с настилка, е длъжен да пропусне 
движещите се по пътя с настилка пътни 
превозни средства и пешеходци. 

Чл. 50. (1) На кръстовище, на което 
единият от пътищата е сигнализиран ка
то път с предимство, водачите на пътни 
превозни средства от другите пътища са 
длъжни да пропуснат пътните превозни 
средства, които се движат по пътя с пре
димство. 

(2) Когато на кръстовище е указано, 
че пътят с предимство променя направ
лението си, водачите, които се намират 

на този път, се ръководят помежду си 
от правилата на чл. 48. От същите пра
вила се ръководят помежду си и вода
чите на превозните средства, които не 
се намират на пътя с предимство. 

а водачът на нерелсово пътно превоз
но средство е длъжен да пропусне рел
совите пътни превозни средства неза-



Раздел XII 
Железопътен прелез 
Чл. 51. (1) Всеки участник в движе

нието трябва да проявява особено вни
мание при приближаване към железо
пътен прелез и преминаване през него. 

(2) Водачът на пътно превозно сред
ство, когато се приближава към желе
зопътен прелез, трябва да се движи с 
такава скорост, която да му позволи при 
необходимост да спре пред прелеза. 

(3) Спирането на пътните превозни 
средства е задължително пред железо
пътен прелез, който няма бариери. 

(4) Ако няма други указания, дадени 
с пътни знаци или с пътна маркировка, 
пред железопътния прелез пътните пре
возни средства спират на разстояние не 
по-малко от 2 метра преди първата рел
са, а когато има бариери - на 1 метър от 
тях. 

Чл. 52. На участниците в движение
то е забранено да преминават през же
лезопътен прелез: 

1. при спуснати, започнали да се 
спускат или да се вдигат бариери, неза
висимо дали от съответното за това ус
тройство се подават светлинни или зву
кови сигнали, забраняващи навлизане
то в прелеза; 

2. при мигаща червена светлина на 
светофара или включена звукова сигна
лизация, независимо от положението на 
бариерите. 

Чл. 53. (1) Преди да премине през 
железопътния прелез, всеки участник в 
движението е длъжен, независимо от 
състоянието на бариерите, на светлин
ната и на звуковата сигнализация, да се 

убеди, че към прелеза не се приближа
ва релсово превозно средство и че пре
минаването през прелеза е безопасно. 

(2) Водачът на пътно превозно сред
ство не трябва да започва преминава
нето на железопътния прелез, ако не е 
предварително убеден, че няма да се 
наложи спиране върху релсите или на 
разстояние по-малко от 2 метра от тях, 
поради техническите особености на пре
возното средство, условията на движе
ние или други предвидими причини. 

Чл. 54. (1) В случай на принудител
но спиране на превозното средство вър
ху релсите или на разстояние, по-мал
ко от 2 метра преди първата или след 
последната релса, водачът е длъжен: 

1. да изведе пътниците извън превоз
ното средство на безопасно разстояние; 

2. да вземе мерки за извеждането на 
превозното средство извън обсега на 
релсовия път, а ако това е невъзможно, 
да направи всичко необходимо за пре
дупреждаване на водачите на релсови
те превозни средства от двете посоки 
за създалата се опасност. 

(2) Предупреждението за спиране на 
релсово превозно средство през деня 
се извършва с кръгово движение на ръ
ката, в която се държи лесно забеляз
ващ се предмет с ярък цвят, а през нощ
та - фенер или запалена факла. 

Раздел XIII 
Автомагистрала. Автомобилен 

път 
Чл. 55. (1) На път, обозначен като ав

томагистрала със съответния пътен 
знак, е разрешено движението само на 
автомобили и мотоциклети, чиято кон
структивна максимална скорост над
вишава 50 км/ч. Движението на други 
пътни превозни средства, както и дви
жението на пешеходци, воденето на жи
вотни и навлизането на автомобили, тег
лещи пътни превозни средства с гъвка
ва връзка, е забранено. 



(2) На автомагистрала е забранено 
движението на превозни средства с рек
ламна цел, провеждането на техничес
ки изпитания на автомобили и мотоцик
лети, организирането на демонстрации 
и движението на рекламни и други шес
твия. 

Чл. 56. Водач, който навлиза на ав
томагистрала, е длъжен да пропусне 
движещите се по нея пътни превозни 
средства, а който иска да напусне авто
магистралата, трябва своевременно да 
заеме място в съответната пътна лента 
за излизане от нея. 

Чл. 57. Когато автомагистралата има 
три и повече пътни ленти за движение 
в една посока, на водачите на автомо
били с допустима максимална маса 
над 3,5 тона, както и на водачите на със
тави от пътни превозни средства, чиято 
обща дължина, включително и товарът, 
е повече от 7 метра, е разрешено да се 
движат само в най-дясната и в съсед
ната на нея пътна лента. Навлизането 
и движението по другите ленти е забра
нено, включително и при изпреварване. 

Чл. 58. (1) При движение по автома
гистрала на водача е забранено: 

1. да спира пътното превозно сред
ство за престой или за паркиране извън 
специално обозначените за това места; 

2. да завива в обратна посока, да се 
движи назад, да навлиза в разделител
ната ивица или да я пресича, включител
но и на местата, където тя е прекъсната; 

3. да се движи по лентата за прину
дително спиране. 

Чл. 59. (1) Водачът на пътно пре
возно средство, принуден да спре по

ради независещи от него обстоятелства, 
може да направи това върху лентата за 
принудително спиране извън платното 
за движение, като през нощта и при на
малена видимост сигнализира спряно
то пътно превозно средство с предуп
редителен светлоотразителен триъгъл
ник или включен авариен сигнал. При 
невъзможност да отстрани повредата 
и да продължи движението той е длъ
жен да вземе мерки за изтегляне на път
ното превозно средство от автомагис
тралата по най-бърз начин. 

(2) Пътно превозно средство, полу
чило повреда при движение по автома
гистрала, може да бъде теглено с гъв
кава връзка само до най-близкия изход 
на автомагистралата. 

Чл. 60. Разпоредбите на чл. 55, 57, 
58 и 59 се прилагат и за движението по 
автомобилните пътища, обозначени ка
то такива със съответния пътен знак. 

Раздел XIV 
Особени правила за движение в 

жилищна зона 
Чл. 61. Жилищната зона е обособе

на, специално устроена територия в на
селено място, която е обозначена като 
такава на входовете и изходите й с път
ни знаци и където действат специални 
правила за движение. 

Чл. 62. В жилищната зона действат 
следните специални правила: 

1. пешеходците могат да използват 
за движение, а децата за игра пътя по 
цялата му широчина, без ненужно да 
пречат на движението на превозните 
средства; 

2. водачите на пътни превозни сред
ства са длъжни да се движат със ско
рост не по-голяма от 20 км/ч, като не пос-



тавят в опасност пешеходците и не съз
дават препятствия за тяхното движение; 

3. паркирането в жилищната зона е 
разрешено само на специално обозна
чените места; 

4. при излизане от жилищна зона на 
друг път водачите на пътни превозни 
средства са длъжни да пропуснат учас
тниците в движението, движещи се по 
него. 

Раздел XV 
Особени правила за движение в 

тунел 
Чл. 63. При движение в тунел, нача

лото на който е обозначено с пътен знак, 
водачът е длъжен: 

1. да включи къси или дълги свет
лини; 

2. да изключи двигателя при прину
дително спиране в тунела, ако това спи
ране не е кратковременно. 

Чл. 64. При движение в тунел е заб
ранено движението назад, завиването 
в обратна посока, спирането за престой 
и паркирането. 

Раздел XVI 
Спирки на превозните средства 

от редовните линии за обществен 
превоз на пътници 

Чл. 65. При движение в пътна лента 
покрай спиращо, спряло или потеглящо 
пътно превозно средство от означена с 
пътен знак трамвайна, тролейбусна или 
автобусна спирка водачът на нерелсо-
вото пътно превозно средство е длъжен 
своевременно да намали скоростта, за 
да може в случай на необходимост да 
спре. 

Чл. 66. (1) При приближаване от дяс
ната страна на трамвай, спиращ или 
спрял на означена с пътен знак спирка, 
водачът на нерелсовото пътно превоз
но средство е длъжен да спре на един 
метър зад трамвая. 

(2) При приближаване към спирка, на 

която има остров на платното за движе
ние, водачът на нерелсовото пътно пре
возно средство е длъжен да намали ско
ростта и в случай на необходимост да 
спре, за да позволи на пешеходците бе
зопасно да преминат през платното за 
движение между тротоара и острова. 

Чл. 67. Водачът на нерелсово пътно 
превозно средство е длъжен да намали 
скоростта, а при необходимост и да 
спре, за да позволи на пътните превоз
ни средства от редовните линии за об
ществен превоз на пътници да извър
шат необходимите маневри, свързани с 
потеглянето им от обозначените спир
ки. Това не освобождава водачите на 
пътните превозни средства от редовни
те линии за обществен превоз на път
ници да вземат необходимите мерки за 
безопасност. 

Чл. 68. (1) Когато спирките са офор
мени със специално уширение на път
ното платно, водачът на нерелсовото 
превозно средство от редовните линии 
за обществен превоз на пътници е длъ
жен да спира в това уширение, а когато 
такова няма, да спира възможно най-
близо до границата на платното за дви
жение. 

(2) Водачът на пътното превозно 
средство от редовните линии за общес
твен превоз на пътници е длъжен да 
осигурява възможност за безопасното 
качване и слизане на пътниците. 

(3) Качването на пътници в превоз
ното средство от редовните линии за об
ществен превоз на пътници и слизане
то от него е разрешено само на спирки
те, когато превозното средство е непод
вижно. 

Чл. 69. На спирка на превозните 
средства от редовните линии за общес
твен превоз на пътници други пътни пре
возни средства могат да спират за сли
зане или качване на пътници само ако 
не пречат на превозните средства, за ко
ито е предназначена спирката. Престо-



ят на таксиметрови автомобили с цел 
очакване на пътници е забранен. 

Раздел XVII 
Използване на светлините 
Чл. 70. (1) При движение през нощ

та и при намалена видимост моторните 
превозни средства и трамваите трябва 
да бъдат с включени къси или дълги 
светлини, габаритни светлини и светли
на за осветяване на задната табела с 
регистрационния номер. 

(2) Използването на дългите светли
ни е забранено: 

1. при разминаване; в този случай 
превключването от дълги на къси свет
лини става, когато разстоянието между 
превозните средства е не по-малко от 
150 метра или в момента, в който нас
рещният водач подаде сигнал чрез 
превключването на светлините; 

2. при движение по осветени учас
тъци от пътя; 

3. при движение зад друго моторно 
превозно средство на разстояние, по-
малко от 50 метра. 

(3) За подобряване видимостта на 
автомобилите и осигуряване безопас
ността на движението през деня те мо
гат да се движат с включени къси и га
баритни светлини. 

Чл. 71. (1) Всяко пътно превозно 
средство с животинска тяга трябва да 
има два бели или жълти светлоотрази-
теля отпред, два червени светлоотра-
зителя отзад, а при движение през нощ
та и при намалена видимост - отзад вля
во светещо тяло, излъчващо бяла или 
жълта добре различима светлина. Свет-
лоотразителите трябва да са разполо
жени симетрично от двете страни на 
превозното средство. 

(2) Всяка ръчна количка, теглена или 
бутана, при движение през нощта и при 
намалена видимост трябва да има най-
малко една бяла или жълта добре раз
личима светлина отпред и най-малко ед

на червена светлина отзад. Източникът 
на тези светлини може да е един, който 
да бъде разположен от лявата страна 
на количката. Светлините не са задъл
жителни за ръчни колички с широчина, 
по-малка от 1 метър. 

Чл. 72. Всяко намиращо се на плат
ното за движение пътно превозно сред
ство или състав от пътни превозни сред
ства, към които не са приложими избро
ените по-горе изисквания, през нощта 
трябва да имат най-малко две бели или 
жълти добре различими светлини от
пред и две червени светлини отзад. 

Чл. 73. На път извън населено 
място през нощта или при намале
на видимост всяко спряно на плат
ното за движение моторно превоз
но средство и тегленото от него 
ремарке трябва да бъдат обозначе
ни с включени габаритни светлини. 

Чл. 74. (1) Допълнителни светлини 
за мъгла може да се използват само при 
значително намалена видимост поради 
мъгла, снеговалеж, дъжд или други по
добни условия. Тези светлини не може 
да се използват самостоятелно. 

(2) Допълнителна задна светлина за 
мъгла с червен цвят се използва само 
когато видимостта е намалена под 50 
метра. 

Чл. 75. През деня мотоциклетите се 
движат с включена къса светлина от
пред и с включена габаритна светлина 
отзад. 

Чл. 76. Забранено е използването на 
други светлини, освен предвидените в 
този закон и издадените въз основа на 
него нормативни актове. 

Чл. 77. При заслепяване водачът е 
длъжен да намали скоростта и при не
обходимост да спре. 

Чл. 78. При движение през нощта и 
при намалена видимост извън населе
ните места водачът на стадо, придвиж
ващо се по платното за движение, тряб
ва да го обозначи откъм страната на дви-



жението със запален фенер. 

Раздел XVIII 
Особени правила за някои учас

тници в движението 
Чл. 79. За да участва в движението 

по пътищата, отворени за обществено 
ползване, всеки велосипед трябва да 
има изправни: 

1.спирачки; 
2. звънец и да няма друг звуков сиг

нал; 
3. устройство за излъчване на бяла 

или жълта добре различима светлина от
пред и червен светлоотразител отзад; до
пуска се поставянето на устройство за 
излъчване на червена светлина отзад; 

4. бели или жълти светлоотразите-
ли или светлоотразяващи елементи от
страни на колелата. 

Чл. 80. Водачът на велосипед е длъ
жен да се движи възможно най-близо до 
дясната граница на платното за движе
ние. 

Чл. 81. На водача на двуколесно път
но превозно средство е забранено: 

1. да се движи успоредно до друго 
двуколесно пътно превозно средство; 

2. да управлява превозното сред
ство, без да държи кормилото с ръка, 
както и да освобождава педалите, с ко
ито контролира превозното средство; 

3. да се движи в непосредствена бли
зост до друго пътно превозно средство 
или да се държи за него; 

4. да превозва, тегли или тласка 
предмети, които пречат на управление
то на превозното средство или създа
ват опасност за другите участници в дви
жението; 

5. да управлява превозно средство 
по площите, предназначени само за пе
шеходци; тази забрана не се отнася за 
велосипедисти на възраст до 12 години. 

Чл. 82. Забранено е движението на 
велосипедисти в група за тренировка, 
ако пред и зад групата няма придружи

тели с автомобил или мотоциклет. 
Чл. 83. (1) Тегленето на повредено 

моторно превозно средство се извър
шва с гъвкава връзка, с твърда връзка 
или от автомобил със специално прис
пособление. 

(2) Тегленето на повредено моторно 
превозно средство с допустима макси
мална маса над 5 тона се извършва са
мо с твърда връзка или от специален 
автомобил. 

(3) Водачите на теглещото и на тег
леното моторно превозно средство са 
длъжни да съгласуват предварително 
помежду си сигнали за взаимно разби
ране по време на движение и по-специ
ално - сигнала за спиране. 

Чл. 84. При теглене разрешената 
максимална скорост на движение е 40 
км/ч, а при теглене с твърда връзка по 
автомагистрала - 70 км/ч. 

Чл. 85. (1) При теглене с твърда 
връзка тегличът трябва да е с дължина 
от 2 до 4 метра и да е оцветен напречно 
с червени и бели ивици. Тегленото мо
торно превозно средство трябва да бъ
де с изправна кормилна уредба. 

(2) При теглене с гъвкава връзка 
дължината й трябва да бъде от 4 до 6 
метра и поне на две места да бъде сиг
нализирана с червен флаг. Тегленото с 
гъвкава връзка моторно превозно сред
ство трябва да има изправна кормилна 
и спирачна уредба. 

Чл. 86. По време на движение тегле
щото моторно превозно средство тряб
ва да бъде с включени къси светлини, а 
тегленото - с включен авариен сигнал или 
с поставен отзад предупредителен свет-
лоотразителен триъгълник. При движе
ние през нощта или в условията на на
малена видимост и при неизправна ос
ветителна уредба тегленото моторно 
превозно средство трябва да има отзад 
в лявата страна червена светлина. 

Чл. 87. Забранено е: 
1. превозването на пътници в тегле-



ното моторно превозно средство; 
2. тегленето на двуколесни пътни 

превозни средства и на мотоциклети с 
кош и използването им за теглене; 

3. тегленето на моторно превозно 
средство от моторно превозно средство 
с ремарке или обратното; 

4. тегленето при намалена видимост 
под 50 метра; 

5. тегленето с гъвкава връзка по 
хлъзгав път. 

Чл. 88. Организирани шествия и със
тезания по пътищата, отворени за об
ществено ползване, могат да се провеж
дат само след разрешение на стопани
те на пътя и след предварително съгла
суване на маршрутите, условията и вре
мето на провеждането им с органите на 
Министерството на вътрешните работи. 

Чл. 89. Движението на шествия се 
извършва в колона по най-дясната сво
бодна пътна лента. Широчината на ко
лоната не може да бъде по-голяма от 
широчината на една пътна лента за дви
жение. 

Чл. 90. Забранява се на останалите 
участници в движението да пресичат 
шествие. 

Чл. 91. (1) Моторни превозни сред
ства със специален режим на движение 
са автомобилите и мотоциклетите, кои
то при движението си подават едновре
менно светлинен сигнал с проблясваща 
синя и/или червена светлина и специа
лен звуков сигнал. 

(2) Специалният режим на движение 
се ползва само при необходимост. 

(3) Специален режим на движение 
ползват моторните превозни сред
ства на: Спешна медицинска помощ, 
Национална служба "Пожарна и ава
рийна безопасност", Национална 
служба "Полиция", Народно събра
ние, Националната служба за охра
на, Държавна агенция "Гражданска 
защита", обозначените автомоби
ли на служба "Сигурност - военна 

полиция и военно контраразузнава
не" към министъра на отбраната и 
други служби на Министерството 
на вътрешните работи, определе
ни от министъра на вътрешните 
работи. 

(4) Министърът на вътрешните 
работи определя с наредба услови
ята и реда, при които се ползва спе
циален режим на движение за мо
торните превозни средства. 

Чл. 92. (1) Водачът на моторно пре
возно средство със специален режим на 
движение може: 

1. да преминава при забраняващ сиг
нал на светофара или да преминава, 
без да спира, при наличие на пътен знак, 
който изисква това, но само след като 
намали скоростта достатъчно, за да из
върши това безопасно; 

2. да надвишава разрешената мак
симална скорост на движение дотолко
ва, доколкото няма да застраши нечий 
живот или имущество; 

3. да не се съобразява с организа
цията на движението, когато това се от
нася до посока на движение и завиване 
в определени направления; 

4. да паркира или да престоява не
зависимо от разпоредбите на този за
кон; през това време той може да пода
ва само светлинни сигнали. 

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобож
дават водачите на моторни превозни 
средства със специален режим на дви
жение, както и водачите на съпровожда
ните от тях автомобили от задължение
то да управляват по безопасен начин. 

Раздел XIX 
Престой. Паркиране. Пътно пре

возно средство, спряно поради пов
реда. 

Чл. 93. (1) Пътно превозно средство 
е в престой, когато е спряно за ограни
чено време, необходимо за качване и 
слизане на пътници или за извършване 



на товарно-разтоварни работи в присъс
твието на водача. 

(2) Паркирано е пътно превозно 
средство, спряно извън обстоятелства
та, които го характеризират като прес
тояващо, както и извън обстоятелства
та, свързани с необходимостта да спре, 
за да избегне конфликт с друг участник 
в движението или сблъскване с някакво 
препятствие, или в подчинение на пра
вилата за движение. 

Чл. 94. (1) За престой извън населе
ните места пътните превозни средства 
се спират извън платното за движение. 
Когато това е невъзможно, спирането за 
престой се извършва успоредно на оста 
на пътя, най-вдясно на пътното платно. 

(2)За паркиране извън населените 
места пътните превозни средства се 
спират извън платното за движение. 
Паркирането на платното за движение 
е забранено. 

(3) За престой и паркиране в насе
лените места пътните превозни сред
ства се спират възможно най-вдясно на 
платното за движение по посока на дви
жението и успоредно на оста на пътя. 
Допуска се спиране за престой и парки
ране на моторни превозни средства с 
допустима максимална маса до 2,5 
тона върху тротоарите, успоредно на ос
та на пътя, ако откъм страната на сгра
дите остава разстояние най-малко 2 
метра за преминаване на пешеходци. 

(4) На пьт с еднопосочно движение 
се допуска престой и от лявата страна 
по посока на движението, ако това не 
пречи на движението на пътните превоз
ни средства. 

Чл. 95. Водачът и пътниците могат 
да отварят врата, да я оставят отворе
на, да се качват и да слизат от превоз
ното средство, спряно за престой или 
паркирано, след като се уверят, че ня
ма да създадат опасност за останалите 
участници в движението. 

Чл. 96. Водачът на спряно за прес

той или паркирано пътно превозно сред
ство е длъжен да вземе мерки то да не 
може да се приведе в движение или да 
потегли само. 

Чл. 97. (1) На път извън населено 
място водачът на недвуколесно пътно 
превозно средство, спряно на платното 
за движение поради повреда, е длъжен 
незабавно да го измести извън него. 

(2) На път в населено място вода
чът на недвуколесно пътно превозно 
средство, спряно на платното за движе
ние поради повреда, е длъжен незабав
но да го измести на място, където е раз
решено паркирането, или извън платно
то за движение. 

(3) В случаите по ал. 1 "и 2, когато 
изместването е невъзможно, водачът е 
длъжен да обозначи повреденото пре
возно средство с предупредителен свет-
лоотразителен триъгълник или по друг 
подходящ начин, така че то да бъде за
белязано навреме от водачите на приб
лижаващите се пътни превозни сред
ства. 

(4) Предупредителният светлоотра-
зителен триъгълник се поставя на раз
стояние не по-малко от 30 метра от пов
реденото пътно превозно средство, в 
пътната лента, заета от него, и срещу 
посоката на движение на заобикалящи
те го пътни превозни средства. На ав
томагистрали и пътища с разрешена 
скорост на движение над 100 км/ч пре
дупредителният светлоотразителен три
ъгълник се поставя на разстояние не по-
малко от 100 метра. 

(5) Като допълнителен сигнал за 
обозначаване на повредено пътно пре
возно средство може да се използва 
включването на авариен сигнал или га
баритни светлини. 

(6) Правилата по ал. 4 и 5 се прила
гат и за пътните превозни средства, ко
ито са спрели за оказване на помощ. 

Чл. 98. (1) Престоят и паркирането 
са забранени: 



1. на място, където превозното сред
ство създава опасност или е пречка за 
движението или закрива от другите 
участници в движението пътен знак или 
сигнал; 

2. до престояващо или паркирано 
пътно превозно средство от страната 
на движението; 

3. в тунели и подлези, на мостове, 
надлези, стеснени участъци от пътя и в 
участъци с ограничена видимост; 

4. върху трамвайни и железопътни 
линии или в такава близост до тях, коя
то може да затрудни движението на 
релсовите превозни средства; 

5. на пешеходни или велосипедни 
пътеки и на разстояние, по-малко от 5 
метра преди тях; 

6. на кръстовище и на по-малко от 5 
метра от тях; 

7. на платното за движение, където 
разстоянието между пътното превоз
но средство и пътната маркировка, заб
ранена за пресичане, е по-малко от 3 
метра или с пътен знак е забранено 
изпреварването; 

8. върху пътна лента, предназначе
на за движение на бавнодвижещи се 
пътни превозни средства, обозначена 
с пътен знак. 

(2) Освен в посочените в ал. 1 слу
чаи паркирането е забранено: 

1. пред входовете на паркове, учи
лища, театри, кина, предприятия, как
то и на други места, където е възмож
но да влизат или да излизат пътни пре
возни средства; 

2. на платното за движение и на тро
тоара непосредствено пред входовете 
на жилищни сгради и гаражи, когато то
ва затруднява достъпа до тях; 

3. на спирките на превозните сред
ства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници; 

4. на места, определени за инвалиди. 
Чл. 99. (1) В населените места сто

панинът на пътя може да определи ра
йони, пътища или части от пътища за 
зони за кратковременно паркиране в 
определени часове на денонощието. 
Това време не може да бъде по-малко 
от 30 минути и повече от 3 часа. 

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се 
обозначават с пътни знаци, пътна мар
кировка и надписи, чрез които на вода
ча се указват условията за паркиране. 

(3) Съответният общински съвет мо
же да определя такса за паркиране 
при условията по ал. 1. 

Раздел XX 
Задължения на водачите на път

ни превозни средства 
Чл. 100. (1) Водачът на моторно 

превозно средство е длъжен да носи: 
1 .свидетелство за управление на 

моторно превозно средство от съответ
ната категория; 

2.свидетелство за регистрация на 
моторното превозно средство, което 
управлява; 

З. Документ за сключена застраховка 
"Гражданска отговорност" за моторното 
превозно средство, което управлява; 

4. превозните документи, определе
ни от министъра на транспорта. 

(2) Водачът на пътно превозно сред
ство е длъжен да постави валиден ви-
нетен стикер за платена винетна 
такса съгласно чл. 10, ал.2 от Закона 
за пътищата в долния десен ъгъл на 
предното стъкло на моторното пре
возно средство при движение по репуб
ликанските пътища и да премахва не
забавно винетния стикер след изти
чане на неговата валидност. 

Чл. 101. (1) При възникване по вре
ме на движение на повреда или неиз
правност в пътно превозно средство, ко
ято застрашава безопасността на дви
жението, водачът е длъжен да спре и да 
вземе мерки за нейното отстраняване. 

(2) Когато отстраняването на повре
дата или неизправността на място е не
възможно, водачът може да придвижи 
пътното превозно средство на соб
ствен ход до място за тяхното отстра
няване, но само след като вземе необ
ходимите мерки за безопасност на дви
жението. 

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се при
лагат при следните повреди или неиз
правности: 

1. по основната спирачна уредба -



при изтичане на спирачна течност или 
въздух или когато ефективността от ра
ботата на спирачната уредба не отгова
ря на нормативните изисквания, при ко
ето при спиране се нарушава устойчи
востта на превозното средство или на 
състава от пътни превозни средства или 
се удължава спирачният им път; 

2. по пневматичната спирачна уред
ба - когато освен посочените в т. 1 неиз
правности компресорът не осигурява 
необходимото налягане на въздуха за 
захранване на уредбата; 

3. когато по кормилната уредба има 
незакрепени, неосигурени против само-
развиване или повредени, с нарушена 
цялост части и възли; 

4. по рамата, кабината, каросерията 
и допълнителното оборудване, когато: 

а) липсват или са повредени пред
писаните огледала за виждане назад; 
тази разпоредба не се отнася за превоз
ните средства, които имат директна ви
димост от мястото на водача към пътя 
през задното и страничните стъкла; 

б) не работят стъклочистачките по 
време на дъжд или снеговалеж; 

в) неизправно е теглително-прикач-
ното устройство на теглещото превозно 
средство или на ремаркето или опорно-
прикачното устройство на влекача или 
полуремаркето; 

5. по силовото предаване - ако не ра
боти съединителят, липсват или са пов
редени закрепващи елементи на кар-
данния вал или полуваловете; 

6. джантата на едно от колелата е 
повредена, с нарушена цялост, липсва 
или е повреден елемент за закрепване 
на джантата към главината на колелото; 

7. изтича гориво; 
8. липсват или са неизправни пред

видените светлинни устройства или 
светлоотразители при движение през 
нощта. 

Чл. 102. (1) Водачите на автомоби
ли, комплектувани с обезопасителни ко

лани, са длъжни да ги използват. 
(2) Могат да не ползват обезопаси-

телни колани: 
1. бременните жени; 
2. лица, чието физическо състояние 

не позволява употребата на колан; 
3. (отм., ДВ бр. 43 от 2002 год.) 
4. водачите на таксиметрови автомо

били, когато са на работа и превоз
ват пътници; 

5. инструкторите - при управление на 
автомобила с учебна цел; 

(3) Водачите на мотоциклети и на мо
топеди при движение са длъжни да пос
тавят на главата си защитна каска, от
говаряща на съответните изисквания. 

Чл. 103. При подаден сигнал за спи
ране от контролните органи водачът на 
пътно превозно средство е длъжен да 
спре плавно в най-дясната част на плат
ното за движение или на посоченото от 
представителя на службата за контрол 
място и да изпълнява неговите указания. 

Чл. 104. (1) При приближаване на 
моторно превозно средство със специ
ален режим на движение водачите на 
останалите пътни превозни средства са 
длъжни да освободят достатъчно мяс
то на пътното платно, а при необходи
мост и да спрат, за да осигурят безпре
пятствено преминаване както на сигна
лизиращото, така и на съпровожданите 
от него превозни средства. 

(2) Забранено е на водачите на път
ни превозни средства да се движат не
посредствено зад превозните средства 
със специален режим на движение или 
зад придружаваните от тях автомобили. 

Чл. 104а. На водача на моторно 
превозно средство е забранено да 
използва мобилен телефон по вре
ме на управление на превозното 
средство, освен при наличие на ус
тройство, позволяващо използва
нето на телефона без участие на 
ръцете му. 

Чл. 105. (1) Забранява се ограни-



чаване на видимостта през челно
то стъкло и през страничните 
стъкла на автомобила, осигурява
щи видимостта на водача към пъ-
тя, както и намаляване на прозрач
ността им. 

(2) Ограничаване на видимостта 
през стъклата на задните врати на 
лените автомобили, както и нама
ляване на прозрачността им, се до
пуска само при наличие на огледала 
за виждане назад от двете страни 
на автомобила. 

Чл. 106. Водачите на пътни превоз
ни средства с животинска тяга, на жи
вотни или на стада трябва непрекъсна
то да направляват животните, така че 
да не създават пречки и опасности за 
движението, и да не ги оставят без над
зор в обхвата на пътя. 

. 
Раздел XXI 
Правила за движение на пешеход

ците 
Чл. 107. Пешеходец е всеки участник 

в движението, който се намира на пътя 
извън пътно превозно средство и не из
вършва работа по пътя. За пешеходци 
се считат и лицата: 

1. които бутат или теглят детска или 
инвалидна количка или друго пътно пре
возно средство без двигател и с широ
чина, по-малка от 1 метър; 

2. които бутат велосипед, мотопед 
или мотоциклет; 

3. инвалиди, които се придвижват с 
инвалидни колички, задвижвани посред
ством тяхната мускулна сила или от дви
гател, ако се движат със скоростта на 
пешеходец. 

Чл.108. (1) Пешеходците са длъжни 
да се движат по тротоара или банкета 
на пътното платно. 

(2) Пешеходците могат да се движат 
по платното за движение, противопо
ложно на посоката на движението на 
пътните превозни средства, по възмож

ност най-близо до лявата му граница: 
1. когато няма тротоар или банкет 

или е невъзможно те да бъдат изпол
звани; 

2. при пренасяне или тласкане на 
обемисти предмети, когато с това се зат
руднява движението на другите пеше
ходци. 

Чл. 109. Инвалидите, които се прид
вижват с инвалидна количка със скорос
тта на пешеходец, могат да се движат и 
по платното за движение, като се при
държат възможно най-близо до дясна
та му граница. 

Чл. 110. Извън населените места, 
при липса на банкет или тротоар или при 
невъзможност те да бъдат използвани, 
лицата, бутащи велосипед, мотопед или 
мотоциклет, са длъжни да се движат по 
платното за движение, като се придър
жат възможно най-близо до дясната му 
граница. 

Чл. 111. (1) Група пешеходци с во
дач, военна колона, ученическа група и 
други подобни могат да се движат по 
платното за движение в редици до че
тирима, като се придържат възможно 
най-близо до дясната му граница. В то
зи случай те трябва да са обозначени 
от лявата страна, както следва: 

1. през деня - отпред и отзад с чер
вен флаг; 

2. през нощта - отпред с бяла свет
лина, а отзад - с червена светлина; ко
гато дължината на образуваната коло
на е над 20 метра, вървящите от лявата 
страна на всеки 10 метра носят допъл
нително светещо тяло, излъчващо бя
ла светлина. 

(2) При намалена видимост или при 
интензивно движение движението на 
група пешеходци с водач по платното за 
движение се разрешава само в колона 
един след друг. 

Чл. 112. (1) Организирана група де
ца на възраст до 10 години може да се 
движи само по тротоара или банкета и 



задължително се води най-малко от две 
лица на възраст над 18 години. При пре
сичане на платното за движение вода
чът на групата е длъжен своевременно 
да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с 
червен флаг или с ръка, за да спре дви
жението на пътните превозни средства. 

(2) За осигуряване безопасното 
пресичане на платното за движение 
от деца всяко лице на възраст над 
18 години може да подаде сигнал с 
палка "Стоп! Деца", с червен флаг 
или с ръка. 

Чл. 113. Когато пресичат платното за 
движение, пешеходците са длъжни: 

1. ако наблизо има пешеходна пъте
ка, да я използват; 

2. преди да навлязат на платното за 
движение, да се съобразят с разстоя
нията до приближаващите се пътни пре
возни средства и с тяхната скорост на 
движение; 

3. да не удължават ненужно пътя и 
времето за пресичане, както и да не спи
рат без необходимост на платното за 
движение. 

Чл. 114. На пешеходците е забране
но: 

1. да навлизат внезапно на платно
то за движение; 

2. да пресичат платното за движе
ние при ограничена видимост; 

3. да извършват търговия и услуги 
на платното за движение. 

Чл. 115. (1) Пешеходците изчакват 
пристигането на превозните средства от 
редовните линии за обществен превоз 
на пътници на тротоара, на острова за 
безопасност или на местата, очертани 
с маркировка, а ако няма такива - на бан
кета. 

(2) При подаване на сигнал от мо
торно превозно средство със специален 
режим на движение пешеходците са 
длъжни да освободят платното за дви
жение. Пресичането се разрешава след 
преминаване на сигнализиращото мо

торно превозно средство и на съпровож
даните от него пътни превозни средства. 

Раздел XXII 
Поведение на водачите към пе

шеходците 
Чл. 116. Водачът на пътно превозно 

средство е длъжен да бъде внимателен 
и предпазлив към пешеходците, особе
но към децата, към инвалидите, в час
тност към слепите, които се движат с 
бял бастун, и към престарелите хора. 

Чл. 117. При приближаване към мяс
то, където на пътя или в близост до не
го се намират деца, водачът на пътно 
превозно средство е длъжен да намали 
скоростта, а при необходимост - и да 
спре. 

Чл. 118. При подаден от водач на ор
ганизирана група деца сигнал с палка 
"Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка 
водачите на пътни превозни средства са 
длъжни да спрат и да изчакат премина
ването на децата. 

Чл. 119. (1) При приближаване към 
пешеходна пътека водачът на нерелсо-
во пътно превозно средство е длъжен 
да пропусне стъпилите на пешеходна
та пътека или преминаващите по нея пе
шеходци, като намали скоростта или 
спре. 

(2) При заобикаляне на спряло пред 
пешеходна пътека пътно превозно сред
ство водачът на нерелсовото пътно пре
возно средство е длъжен да се движи с 
такава скорост, която да му позволи да 
спре, за да пропусне преминаващите по 
пешеходната пътека пешеходци. 

(3) Пешеходната пътека е част от 
платното за движение, очертана или не 
с пътна маркировка и сигнализирана с 
пътни знаци, предназначена за преми
наване на пешеходци. На кръстовища
та пешеходни пътеки са продължения
та на тротоарите и банкетите върху 
платното за движение. 

Чл. 120. (1) Когато преминаването на 



пешеходците през пешеходна пътека се 
регулира с пътен светофар или от регу
лировчик, водачът на пътно превозно 
средство е длъжен: 

1. при подаване на сигнал, който заб
ранява преминаването - да спре пред 
пешеходната пътека; 

2. след подаване на сигнал, който му 
разрешава преминаването - да пропус
не пешеходците, които все още се на
мират на пешеходната пътека; 

3. да не навлиза на пешеходна пъ
тека, ако не е убеден, че няма да бъде 
принуден да спре и да остане на пеше
ходната пътека след подаване на сиг
нал, който забранява преминаването. 

(2) Когато пешеходец, стоящ на бан
кета или тротоара, сигнализира с ръка 
за намерението си да премине по пеше
ходната пътека, водачът на нерелсово 
пътно превозно средство е длъжен, без 
да създава опасност за движението, да 
спре, за да пропусне пешеходеца. 

Чл. 121. Когато на платното за дви
жение има вода, кал или дребни камъ
ни, водачът на пътно превозно средство 
е длъжен да преминава с такава ско
рост, че да не причини изцапване или 
нараняване на пешеходците. 

Чл. 122. Водачът на пътно превозно 
средство при приближаване към спи
ращ, спрял или потеглящ автобус, обоз
начен с опознавателен знак, че превоз
ва организирана група деца, е длъжен 
да намали скоростта и при необхо
димост да спре, за да осигури безопас
ността на децата. 

Раздел XXIII 
Поведение при пътнотранспортно 

произшествие 
Чл. 123. (1) Водачът на пътно превоз

но средство, който е участник в пътно
транспортно произшествие, е длъжен: 

1. без да създава опасност за дви
жението по пътя, да спре, за да устано
ви какви са последиците от произшес-

твието; 
2. когато при произшествието са пос

традали хора: 
а) да уведоми компетентната служ

ба на Министерството на вътрешните 
работи; 

б) да остане на мястото на произшес
твието и да изчака пристигането на пред
ставител на Министерството на вътреш
ните работи или на следствието; 

в) до пристигането на представите
ля по буква "б", съобразно необходимос
тта, да вземе мерки за безопасността 
на движението и да окаже помощ на 
пострадалите, ако това не пред
ставлява опасност за него; 

г) да не премества превозното сред
ство, ако то не пречи на движението, как
то и да не променя състоянието му до 
идването на представителя на Минис
терството на вътрешните работи, освен 
ако с него е необходимо да превози до 
здравното заведение пострадалите, 
след което е длъжен веднага да се за
върне на мястото на произшествието; 

д) да вземе мерки следите от път
нотранспортното произшествие да бъ
дат запазени до тяхното фиксиране или 
описване от компетентните служби; 

е) да не консумира алкохолни на
питки до пристигането на кон
тролните органи. 

3. когато при произшествието са при
чинени само имуществени вреди: 

а) да окаже съдействие за устано
вяване на вредите от произшествието; 

б) ако между участниците в произ
шествието има съгласие относно обсто
ятелствата, свързани с него, те попъл
ват своите данни в двустранен конста
тивен протокол за пътнотранспортното 
произшествие и съвместно уведомяват 
службата за контрол на Министерството 
на вътрешните работи на територията, 
на която е настъпило произшествието; 

в) ако между участниците в произ
шествието няма съгласие относно об-



стоятелствата, свързани с него, те, без 
да напускат местопроизшествието, уве
домяват съответната служба за контрол 
на Министерството на вътрешните ра
боти на територията, на която е настъ
пило произшествието, и изпълняват да
дените им указания. 

(2) Всеки участник в пътнотранспор
тно произшествие е длъжен при поис
кване от други участници в движението 
да дава данни за самоличността си и за 
задължителната си застраховка "Граж
данска отговорност", а в зависимост от 
последиците от произшествието и да 
уведоми собствениците на имущество
то, което е повредил в резултат на про
изшествието. 

Чл. 124. Водач на моторно превозно 
средство, който не е участник в пътнот
ранспортно произшествие, когато прис
тигне на мястото на произшествието, съ
образно необходимостта е длъжен: 

1. да вземе мерки за осигуряване бе
зопасността на движението и да окаже 
помощ на пострадалите, ако това 
не представлява опасност за него. 

2. да уведоми за произшествието ор
ганите на Министерството на вътрешни
те работи или администрацията на об
щината, на чиято територия е станало 
произшествието. 

Чл. 125. Службите за контрол на Ми
нистерството на вътрешните работи по
сещават задължително мястото на път
нотранспортното произшествие, когато: 

1. при произшествието има убит или 
ранен човек; 

2. произшествието е предизвикало 
задръстване на платното за движение; 

3. в произшествието участва пътно 
превозно средство, което превозва опа
сен товар или товар, който се е разпи
лял на пътя и в резултат на това създа
ва опасност за движението; 

4. в произшествието участва пътно 
превозно средство с чуждестранна ре
гистрация; 

5. има съмнение, че участник в про
изшествието е под въздействието на ал
кохол, на друго упойващо вещество или 
не притежава необходимите права за уп
равление на моторно превозно средство; 

6. произшествието е с участие
то на пътно превозно средство на 
Министерството на отбраната 
или на Българската армия; в този 
случай се уведомява служба "Сигур
ност - военна полиция и военно кон
траразузнаване" към министъра на 
отбраната; 

7. между участниците в произшес
твието има разногласие относно обсто
ятелствата, свързани с него, а едно от 
моторните превозни средства не е в със
тояние да се придвижи на собствен ход 
поради причинените му при произшес
твието щети. 

Чл. 125а. (1) Министърът на вът
решните работи и министърът на 
финансите определят с наредба ус
ловията и реда за взаимодействие 
между контролните органи на Ми
нистерството на вътрешните ра
боти, застрахователните компа
нии и Агенцията за застраховате
лен надзор при настъпване на зас
трахователни събития, свързани с 
моторните превозни средства. 

(2) Министърът на вътрешните 
работи и министъра на здравеопаз
ването определят с наредба усло
вията и реда за взаимодействие 
между контролните органи и лечеб
ните заведения при оказване помощ 
на пострадалите при пътно-тран-
спортни произшествия и реда за 
отчитането им. 

Раздел XXIV 
Особени правила при превоз на 

пътници и товари 
Чл. 126. При превозване на товари 

масата на натовареното пътно превозно 
средство не трябва да надвишава допус-



тимата макси мална маса, отразена 
в свидетелството му за регистрация. 

Чл. 127. (1) Превозваните товари 
трябва: 

1. да не създават опасност за учас
тниците в движението; 

2. да бъдат укрепени и да не се вла
чат по пътя; 

3. да не ограничават видимостта на 
водача и да не нарушават устойчивос
тта и управляемостта на пътното пре
возно средство; 

4. да не закриват светлините, сигнал
ните устройства, опознавателните зна
ци, табелите с регистрационни номера, 
огледалата за виждане назад и сигна
лите, подавани с ръка. 

(2) Товарите, които може да бъдат 
разпилени, както и тези, които блестят 
и създават опасност от заслепяване, 
трябва да бъдат покрити. 

(3) Когато товарът излиза отстрани 
на най-издадената част от превозното 
средство с повече от 0,20 метра, а от
пред или отзад - с повече от 1 метър, 
товарът се обозначава с червен флаг, а 
при движение през нощта - с бял свет-
лоотразител или с бяла светлина отпред 
и с червен светлоотразител или с чер
вена светлина отзад. 

Чл. 128. Когато по време на превоз
ването товарът падне изцяло или час
тично на пътя, водачът е длъжен да 
вземе необходимите мерки за сигнали
зиране на товара и на пътното превоз
но средство и за почистване на пътното 
платно. 

Чл. 129. Опасните товари 
се опаковат, етикетират, марки
рат и превозват съгласно изис
кванията на Европейската спо
годба за международен превоз 
на опасни товари по шосе 
(АDR) (ДВ, бр. 73 от 1995 Г.). 

Чл. 130. (1) Допустимата 
максимална скорост на движение на мо
торни превозни средства, превозващи 

опасен товар в населено място, е 40 км/ 
ч, извън населено място - 50 км/ч, и по 
автомагистрала - 90 км/ч. 

(2) Паркирането на пътно превозно 
средство, което превозва опасен товар, 
се извършва само на паркинги, опреде
лени за тази цел, а когато няма такива -
извън платното за движение, най-мал
ко на 200 метра от населено място или 
от обозначена вододайна зона. 

Чл. 131. На водача на пътно превоз
но средство, което е извънгабаритно или 
превозва опасен товар, е забранено да 
престоява на платното за движение и 
да се движи при намалена видимост под 
50 метра. 

Чл. 132. При превозване на пътни
ци водачът е длъжен: 

1. да извършва превоза само с пред
назначени за това пътни превозни сред
ства съобразно товароносимостта, отра
зена в свидетелството за регистрация; 

2. преди потегляне да се убеди, че 
са осигурени всички условия за безопас
ното им превозване; 

3. да. затваря вратите на автобуса, 
тролейбуса или трамвая преди потегля
нето и да не ги отваря по време на дви
жение; 

4. да постави на превозното сред
ство отпред и отзад съответния опозна-
вателен знак при превозване на органи
зирана група деца; това изискване не се 
отнася за пътните превозни средства от 
редовните линии за обществен превоз 
на пътници. 

Чл. 133. (1) Забранява се превозва
нето на по-голям брой пътници от опре
деления в свидетелството за регистра
ция на моторното превозно средство. 
Допуска се в лек автомобил да се пре
возват допълнително на задната седал
ка още две деца до 7 години или едно 
до 14 години. 

(2) Превозването на деца до 10-
годишна възраст е забранено на задна
та седалка на мотоциклет или мотопед 



и на предната седалка на лек автомо
бил, освен ако за детето е поставена до
пълнителна специална седалка. 

Чл. 134. (1) Забранява се превозва
нето на пътници в туристически ремар
кета, товарни ремаркета, самоходни ша
сита, трактори и други селскостопански 
машини, в каросерията на самосвали и 
в товарни кошове на мотоциклети. 

(2) В каросерията на товарен авто
мобил може да се превозват лица, кои
то товарят, разтоварват, съпровождат, 
приемат или предават превозвания то
вар, като бъде осигурена тяхната безо
пасност. Броят им за всеки тон полезен 
товар е по един човек, но не повече от 
8. Тези изисквания не се отнасят до мо
торните превозни средства на Минис
терството на отбраната. 

Чл. 135. Пътниците са длъжни: 
1. да изпълняват указанията на во

дача и на персонала, обслужващ път
ното превозно средство; 

2. да използват обезопасителни-
те нолани, с които са комплектова
ни автомобилите; 

3. да поставят на главата си защит
на каска, когато пътуват с мотоциклет 
или с мотопед. 

Чл. 136. Могат да не ползват обезо-
пасителни колани: 

1. бременните жени; 
2. лица, чието физическо състояние 

не позволява употребата на колан; 
3. (отм., ДВ бр. 43 от 2002 год.) 
Чл. 137. На пътниците е забранено: 
1. да застават в непосредствена бли

зост до водача и да ограничават види
мостта му; да стоят на стъпалата или 
на други опасни места; да отварят вра
тите по време на движение; да пречат 
на затварянето им и да се навеждат на
вън от превозното средство; 

2. да пътуват в моторно превозно 
средство, извършващо обществен пре
воз на пътници, с облекло и вещи, вклю
чително и домашни животни, които мо

гат да замърсят или да наранят другите 
пътници; 

3. да излизат извън превозното сред
ство, спряно за проверка, без разреше
ние на контролния орган; 

4. да изхвърлят или да разпиляват 
предмети или вещества, които създават 
опасност за движението или замърся
ват пътя или околната среда. 

Глава трета 
ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
Чл. 138. (1) На пътищата, отво

рени за обществено ползване, се до
пускат само пътни превозни сред
ства, които отговарят на изисква
нията на този закон и на издадени
те въз основа на него подзаконови 
актове. 

(2) Пускането на пазара на нови 
моторни превозни средства и ре
маркета се извършва въз основа на 
валиден сертификат за съответ
ствие с одобрения тип. 

(3) Пускането на пазара или пус
кането в действие на нови компо
ненти или отделни технически въз
ли за моторни превозни средства и 
ремаркета се извършва въз основа 
на валиден сертификат за съот
ветствие с одобрения тип. 

(4) Министърът на транспорта 
и съобщенията определя с наредби 
условията и реда за одобряване ти
па на нови моторни превозни сред
ства и ремаркета, както и систе
ми, компоненти или отделни тех
нически възли за тях. 

(5) Министърът на земеделието 
и горите, съгласувано с министъ
ра на транспорта и съобщенията, 
определя с наредби условията и ре
да за одобряване типа на нови ко-
лесни трактори за селското и гор
ското стопанство. 

(6) Министърът на икономика
та, съгласувано с министъра на 



транспорта и съобщенията, опре
деля с наредба реда за създаване и 
начините за нанасяне на идентифи
кационен номер VIN-код) на пътни
те превозни средства, произведени 
в Република България." 

Чл. 139. (1) Движещите се по пътя път
ни превозни средства трябва да бъдат: 

1. технически изправни; 
2. с размери, маса и натоварване на 

ос, които не надвишават нормите, ус
тановени от министъра на регионално
то развитие и благоустройството, и с то
вари, които не представляват опасност 
за участниците в движението. 

3. обозначени със съответните 
опознавателни знаци. 

(2) Движението на пътни превозни 
средства с размери, маса и натоварва
не на ос, надвишаващи нормите, опре
делени по реда на ал. 1, т. 2, както и 
движението на пътни превозни сред
ства, превозващи опасни товари се 
извършват по ред, определен от минис
търа на регионалното развитие и бла
гоустройството съгласувано с министъ
ра на транспорта, с министъра на окол
ната среда и водите и с министъра на 
вътрешните работи. 

(3) Движението на определените 
в Закона за пътищата, пътни пре
возни средства, по републикански
те пътища се извършва след запла
щане на винетна такса по реда на 
чл. 10, ал.2 от Закона за пътищата. 

Чл. 140. (1) По пътищата, отворени 
за обществено ползване, се допускат 
само моторни превозни средства и ре
маркета, които са регистрирани и са с 
табели с регистрационен номер, пос
тавени на определените за това места. 

(2) Редът за регистриране, от
чет, пускане в движение и спиране от 
движение на моторните превозни 
средства и ремаркета, теглени от 
тях, се определя с наредба на минис
търа на вътрешните работи, съгла
сувано с министъра на транспорта и 
съобщенията и министъра на отбра

ната. На моторните превозни сред
ства и теглените от тях ремарке
та при първоначална регистрация се 
извършва преглед за техническата 
им изправност и тяхното комплек
товане от специализираните органи 
на Министерството на вътрешните 
работи. Спрените от движение мо
торни превозни средства и теглени
те от тях ремаркета се пускат в 
движение от същите органи след от
страняване на причината за тяхно
то спиране. 

(3) Редът за регистриране и отчет 
на превозните средства - собственост 
на Чуждестранни физически и юриди
чески лица, се съгласува с министъра 
на външните работи. 

(4) Моторните превозни средства от 
поделенията на въоръжените сили се 
регистрират и отчитат по ред, опреде
лен от съответния министър или ръково
дител на ведомство, формата, размерът 
и видът на регистрационните номера за 
тези превозни средства се съгласуват с 
министъра на вътрешните работи. 

Чл. 141 (1) За всяко регистрира
но моторно превозно средство или 
ремарке се издава свидетелство за 
регистрация с безсрочна или с вре
менна валидност по образец, утвър
ден от министъра на вътрешните 
работи, което съдържа данните за 
превозното средство, съгласно на
редбата по чл.140, ал.2. 

(2) Дубликат на свидетелството за 
регистрация на пътно превозно сред
ство се издава, когато свидетелството 
е изгубено, откраднато или унищоже
но, за което собственикът на превоз
ното средство подписва декларация. 

Чл. 142. Министърът на вътрешните 
работи определя ред за служебно пре
доставяне и за предоставяне срещу зап
лащане на данни за регистрираните 
пътни превозни средства на заинтере
сованите лица. Службата за регистри
ране е задължена, когато предава дан
ни от регистъра, да води записи, които 



да съдържат информация за предаде
ните данни, момента на предаването им, 
данни за заявителя на справката и це
лите, за които се искат данните. 

Чл. 143. (1) Пътно превозно средство 
се регистрира на името на неговия соб
ственик по поставения от производите
ля идентификационен номер на рама
та (шасито) на превозното средство. 

(2) Забранява се изменението, под
мяната или заличаването на идентифи
кационния номер на рамата (шасито) на 
превозно средство. 

(3) Пътно превозно средство с под
менен, заличен или повреден иденти
фикационен номер не се регистрира, 
докато не бъде установен автентични
ят идентификационен номер, поставен 
от производителя. 

(4) Възстановяването на идентифи
кационния номер се извършва по ред, 
определен от министъра на вътрешни
те работи. 

(5) Снемането от отчет на регистри
рано пътно превозно средство се извър
шва след отбелязване в свидетелство
то за регистрация, че табелите с регис
трационните номера на това превозно 
средство са върнати в съответната 
служба, където то е регистрирано. 

(6) С искането за снемане от отчет 
се представят доказателства, че пътно
то превозно средство е прието за раз-
комплектуване или съхраняване в оп
ределено за това място или в частен 
имот. 

Чл. 144. (1) Собствеността на мотор
ните превозни средства се прехвърля с 
писмен договор. 

(2) При прехвърляне на собственос
тта на регистрирани автомобили, на ре
гистрирани ремаркета с товароносимост 
над 10 тона, на регистрирани колес-
ни трактори и на регистрирани мото
циклети с работен обем на двигателя 
над 350 куб. см подписите на страните 
трябва да бъдат нотариално заверени. 

Чл. 145. (1) При промяна на собстве
ността на регистрирано пътно превоз
но средство праводателят в двуседми
чен срок предоставя на службата, изда
ла регистрационния номер, копие от до
говора за прехвърляне на собственос
тта с данните на приобретателя. 

(2) Приобретателят на регистрирано 
пътно превозно средство е длъжен в 
двуседмичен срок да предостави на 
службата за регистрация по местоживе
ене копие от договора за придобитата 
собственост с данните на праводателя. 

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се при
лага по отношение на праводателя, ко
гато отчуждаването е извършено чрез 
публична продажба. 

Чл. 146. (1) Изменение в конструк
цията на регистрираните пътни превоз
ни средства се извършва по ред, опре
делен с наредба от министъра на тран
спорта и съобщенията. 

(2) Изменение в конструкцията на 
колесни трактори и теглените от 
тях ремаркета се извършва при ус
ловия и по ред, определени с наред
ба на министъра на земеделието и 
горите, съгласувано с министъра на 
транспорта и съобщенията. 

Чл. 147 (1) Регистрираните път
ни превозни средства подлежат на 
задължителен периодичен преглед 
за проверка на техническата им из
правност. Условията и редът за из
вършване на прегледа на превозни
те средства, с изключение на колес-
ните трактори и ремаркетата, 
теглени от тях, се определят с на
редба на министъра на транспорта 
и съобщенията, съгласувано с ми
нистъра на вътрешните работи. 

(2) Прегледът за проверка на тех
ническата изправност обхваща комплек
тността и изправността на агрегатите, 
уредбите и механизмите, които имат 
връзка с безопасността на движението, 
отделянето на вредни газове от мотор-



ните превозни средства и изправнос
тта на шумозаглушителните им устрой
ства. 

Чл. 148. (1) Министърът на 
транспорта и съобщенията, съгла
сувано с министъра на вътрешни
те работи, определя с наредба ус
ловията и реда за издаване на раз
решения за извършване на периоди
чен преглед за проверка на техни
ческата изправност на пътните 
превозни средства, участващи в 
движението по пътищата, с изклю
чение на колесните трактори и 
теглените от тях ремаркета. 

(2) Разрешение за извършване на 
периодични прегледи за проверка на 
техническата изправност на път
ни превозни средства се издава на 
физически или юридически лица, ре
гистрирани по Търговския закон 
или по Закона за юридическите ли
ца с нестопанска цел, от министъ
ра на транспорта и съобщенията 
или от упълномощено от него 
длъжностно лице. 

(3) За издаване на разрешението 
лицата по ал. 2 подават заявление, 
към което прилагат и следните до
кументи: 

1. копие от съдебното решение 
за регистрация по реда на Търгов
ския закон или по Закона за юриди
ческите лица с нестопанска цел; 

2. удостоверение за актуално 
съдебно състояние; 

3. декларация, че за тях не е от
крита процедура за обявяване в не
състоятелност. 

(4) Разрешение за извършване на 
периодични прегледи за проверка на 
техническата изправност на път
ни превозни средства се издава при 
следните условия: 

1. сградите, съоръженията, обо
рудването, уредите и средствата 
за измерване отговарят на изисква

нията и осигуряват изпълнението 
на целия обем проверки, предвидени 
в наредбата по чл. 147, ал. 1; 

2. техническите специалисти, 
които извършват прегледите, при
тежават необходимите образова
ние, специализация и квалификация 
съгласно изискванията на наредба
та по чл. 147, ал. 1. 

(5) Разрешението се издава в 
срок до 30 дни от датата на пода
ването на заявлението. 

(6) Министърът на транспорта 
и съобщенията отказва издаването 
на разрешение в случаите, когато 
кандидатът не отговаря на услови
ята в наредбата по ал. 1. Отказът 
се мотивира. 

(7) Отказът подлежи на обжалва
не по реда на Закона за администра
тивното производство. 

(8) Разрешението по ал. 1 се из
дава за всеки технически пункт за 
срок 5 години. 

(9) Министерството на тран
спорта и съобщенията води регис
тър за издадените разрешения по 
ал. 1. 

(10) Правата, произтичащи от 
разрешението, се прекратяват: 

1. когато се установи, че разре
шението е издадено въз основа на 
неистински документ или на доку
мент с невярно съдържание; 

2. с прекратяване на дейността 
на търговеца или на юридическото 
лице с нестопанска цел; 

3. с изтичане на срока, за който 
е издадено; 

4. по молба на неговия притежа
тел. 

Чл. 148а. (1) Разрешението се от
нема при нарушение на изисквания
та на наредбите по чл. 147, ал. 1 и 
по чл. 148, ал. 1. 

(2) Разрешението се отнема с 
мотивирана заповед на министъра 



на транспорта и съобщенията или 
на упълномощеното от него длъж
ностно лице по предложение на ръ
ководителя на съответната служ
ба за контрол по чл. 165 и чл. 166. 

(3) Отнемането на разрешение
то подлежи на обжалване по реда на 
Закона за административното про
изводство. 

(4) Лицата, чието разрешение е 
отнето, могат да кандидатстват 
за получаване на ново разрешение не 
по-рано от една година от датата 
на отнемането му. 

Чл. 1486. (1) Пътна помощ по пъ
тищата, отворени за обществено 
ползване, се извършва от физичес
ки или юридически лица, регистри
рани по Търговския закон или по За
кона за юридическите лица с несто
панска цел, регистрирани по реда на 
този закон. 

(2) Удостоверението за регис
трация се издава от министъра на 
регионалното развитие и благоус
тройството или от упълномоще
но от него длъжностно лице след 
представяне на копие от съдебно
то решение за регистрация по ре
да на Търговския закон или доку
мент за регистрация по Закона за 
юридическите лица с нестопанска 
цел, удостоверение за актуално 
състояние, декларация за липса на 
открита процедура за обявяване в 
несъстоятелност, списък на пре
возните средства, с които ще се из
вършва пътната помощ, и теле
фонния номер за повикване на път
ната помощ. 

(3) Регистърът на лицата, из
вършващи пътна помощ, се води от 
Изпълнителната агенция "Пъти
ща". 

Чл. 149. (1) За нуждите на типо
вото одобряване пътните превоз
ни средства се делят на следните 

категории, обозначени с латински 
букви: 

1. категория L - моторни превоз
ни средства с по-малко от четири 
колела, към които спадат: 

а) категория L1 - моторните пре
возни средства с две колела, с дви
гател с работен обем не по-голям 
от 50 куб. см-в случай на задвижва
не с двигател с вътрешно горене, и 
с конструктивна максимална ско
рост не по-голяма от 45 км/ч, неза
висимо от вида на задвижването; 

б) категория L2 - моторните 
превозни средства с три колела, с 
произволно разположение на колела
та спрямо надлъжната средна рав
нина, с двигател с работен обем не 
по-голям от 50 куб. см - в случай на 
задвижване с двигател с вътрешно 
горене, и с конструктивна макси
мална скорост не по-голяма от 45 
км/ч, независимо от вида на задвиж
ването; 

в) категория L3 - моторните 
превозни средства с две колела, с 
двигател с работен обем над 50 куб. 
см - в случай на задвижване с двига
тел с вътрешно горене, или с кон
структивна максимална скорост 
над 45 км/ч, независимо от вида на 
задвижването; 

г) категория L4 - моторните пре
возни средства с три колела, с не
симетрично разположение на коле
лата спрямо надлъжната средна 
равнина на превозното средство, с 
двигател с работен обем над 50 куб. 
см - в случай на задвижване с двига
тел с вътрешно горене или с кон
структивна максимална скорост 
над 45 км/ч, независимо от вида на 
задвижването; 

д) категория L5 - моторните 
превозни средства с три колела, 
със симетрично разположение на 
колелата спрямо надлъжната сред-



на равнина на превозното средство, 
с двигател с работен обем над 50 
куб. см - в случай на задвижване с 
двигател с вътрешно горене или с 
конструктивна максимална ско
рост над 45 км/ч, независимо от ви
да на задвижването; 

2. категория М - моторни превоз
ни средства, които имат най-мал
ко четири колела и са предназначе
ни за превоз на пътници, към които 
спадат: 

а) категория М1 - моторните 
превозни средства за превоз на 
пътници, в които броят на места
та за сядане, без мястото на вода
ча, е не повече от 8; 

б) категория М2 - моторните 
превозни средства за превоз на 
пътници с повече от 8 места за ся
дане, без мястото на водача, с тех
нически допустима максимална ма
са не повече от 5 тона; 

в) категория МЗ - моторните 
превозни средства за превоз на 
пътници с повече от 8 места за ся
дане, без мястото на водача, с тех
нически допустима максимална ма
са над 5 тона; 

3. категория N - моторните пре
возни средства, предназначени за 
превоз на товари, които имат най-
малко четири колела, към които 
спадат: 

а) категория N1 - моторните 
превозни средства, предназначени 
за превоз на товари, с технически 
допустима максимална маса не по
вече от 3,5 тона; 

б) категория N2 - моторните 
превозни средства, предназначени 
за превоз на товари, с технически 
допустима максимална маса над 3,5 
т, но не повече от 12 т; 

в) категория N3 - моторните 
превозни средства, предназначени 
за превоз на това, с технически до

пустима максимална маса над 12 т; 
4. категория Т - моторните пре

возни средства с най-малко два мос
та, конструктивно предназначени 
за теглене, бутане, носене или зад
вижване на определени инструмен
ти, прикачен инвентар, машини или 
ремаркета; към тях се отнасят ко-
лесните трактори, които могат да 
бъдат съоръжени за превоз на то
вари (самоходни шасита) и придру
жаващ персонал; 

5. категория О - ремаркетата, 
включително полуремаркетата, 
към които спадат: 

а) категория 01 - пътните пре
возни средства с технически допус
тима максимална маса не повече от 
0,75 т; 

б) категория 02 - пътните пре
возни средства с технически допус
тима максимална маса над 0,75 т, но 
не повече от 3,5 т; 

в) категория 03 - пътните пре
возни средства с технически допус
тима максимална маса над 3,5 т, но 
не повече от 10 т; 

г) категория 04 - пътните пре
возни средства с технически допус
тима максимална маса над 10 т; 

6. категория G - моторни превоз
ни средства с характеристики на 
моторните превозни средства от 
категория М или N и с повишена про
ходимост. 

(2) Моторните превозни сред
ства от категориите М2 и МЗ за 
превоз на повече от 22 пътници, ос
вен мястото на водача, са: 

1. клас I - превозни средства, в 
чиято конструкция са предвидени 
площи за стоящи пътници с въз
можност за тяхното придвижване 
в салона на автомобила; 

2. клас II - превозни средства, 
конструирани за превоз предимно 
на седящи пътници със или без 



площ за стоящи пътници; площта, 
предназначена за стоящите пътни
ци, е в прохода между седалките; ко
гато има обособено място за пре
воз на стоящи пътници, неговата 
площ не трябва да превишава площ
та на две двойни седалки; 

3. клас III - превозни средства, 
конструирани за превоз само на се
дящи пътници. 

(3) Моторните превозни сред
ства от категориите М2 и МЗ за 
превоз на не повече от 22 пътници, 
освен мястото на водача, са след
ните класове, обозначени с латин
ски букви: 

1. клас А - превозни средства, 
конструирани предимно за превоз 
на стоящи пътници; в автобусите 
от този клас може да има и седящи 
места; 

2. клас В - превозни средства, 
конструирани за превоз само на се
дящи пътници. 

(4) Ремаркетата и полуремарке-
тата от категория О, предназначе
ни за теглене от колесни тракто
ри, се означават с ОТ и са: 

1. 011 - с технически допустима 
максимална маса не повече от 1,5 т; 

2. 0T2 - с технически допустима 
максимална маса над 1,5 т, но не по
вече от 3,5 т; 

3. 073 - с технически допустима 
максимална маса над 3,5 т, но не по
вече от 6 т; 

5. 0Т4 - с технически допустима 
максимална маса над 6 т. 

Чл. 150. Всяко пътно превозно сред
ство, което участва в движението по пъ
тищата, отворени за обществено пол
зване, трябва да се управлява от пра
воспособен водач. 

Чл. 150а. (1) За да управлява мо
торно превозно средство, водачът 
трябва да притежава свидетел
ство за управление, валидно за ка

тегорията, към която спада управ
ляваното от него превозно сред
ство. 

(2) За определяне правоспособнос
тта на водачите, моторните пре
возни средства се делят на следни
те категории, различни от тези по 
чл. 149, обозначени с латински бук
ви: 

1. категория М - мотопеди; 
2. категория А - мотоциклети; 
3. категория В - автомобили, чи

ято допустима максимална маса не 
надвишава 3500 кг и броят на мес
тата им за сядане, без мястото на 
водача, не превишава 8; към тях мо
же да се прикачва ремарке с допус
тима максимална маса не повече от 
750 кг; допустимата максимална ма
са на състава не надвишава 3500 кг; 
допустимата максимална маса на 
ремаркето не може да надвишава 
масата без товар на теглещото 
превозно средство; 

4. категория С - автомобили, раз
лични от тези от категория D, 
чиято допустима максимална маса 
надвишава 3500 кг; към тях може да 
се прикачва ремарке с допустима 
максимална маса не повече от 750 кг. 

5. категория D - автомобили, с из
ключение на тролейбусите, пред
назначени за превоз на пътници, с 
Над 8 медта за сядане, без мястото 
на водача; към тях може да се при
качва ремарке с допустима макси
мална маса не повече от 750 кг; към 
тази категория се приравняват и 
съчленените автобуси; прикачване
то на ремарке към съчленен авто
бус е забранено; 

6. категория В+Е • състав от път
ни превозни средства с теглещо 
моторно превозно средство от ка
тегория В и ремарке, когато: 

а) допустимата максимална маса 
на ремаркето надвишава 750 кг; 



б) допустимата максимална маса 
на ремаркето надвишава масата 
без товар на теглещото превозно 
средство; 

7. категория С+Е - състав от път
ни превозни средства с теглещо 
моторно превозно средство от ка
тегория С и ремарке с допустима 
максимална маса над 750 кг; 

8. категория D+Е - състав от път
ни превозни средства с теглещо 
моторно превозно средство от ка
тегория D и ремарке с допустима 
максимална маса над 750 кг; 

9. категория Т- колесни тракто
ри (Ткт) и тролейбуси (Ттб); към 
тази категория се приравняват и 
трамвайните мотриси (Ттм). 

(3) В рамките на категориите А, 
В, С, D, С+Е и D+Е, моме да бъде из
давано свидетелство за управление 
на моторни превозни средства, с 
ограничена валидност, която се от
разява със следните кодове: 

1. код 72 (подкатегория А1) - мо
тоциклети с работен обем на дви
гателя не повече от 125 куб. ст и с 
максимална мощност не повече от 
11 кW 

2. код 73 (подкатегория В1) - три
колесни и четириколесни моторни 
превозни средства с електрозад-
вижване или с двигател с вътреш
но горене с работен обем над 50 ку-
б.стис конструктивна максимал
на скорост над 45 км/ч, чиято маса 
без товар не надвишава 550 кг (в 
случай на електрозадвижване не се 
включва масата на акумулаторни
те батерии); 

3. код 74 (подкатегория С1) - то
варни автомобили с допустима мак
симална маса над 3500 кг, но не по
вече от 7500 кг; към тях може да се 
прикачва ремарке с допустима мак
симална маса не повече от 750 кг, 
при което допустимата максимал

на маса на състава не трябва да над
вишава 7500 кг; 

4. код 75 (подкатегория D1) - авто
мобилите за превоз на пътници с 
повече от 8 места за сядане, без 
мястото на водача, но не повече от 
16 места за сядане, без мястото на 
водача; към тях може да се прикач
ва ремарке с допустима максимал
на маса не повече от 750 кг; 

5. код 76 (подкатегория С1+Е) -
състав от пътни превозни сред
ства.с теглещо моторно превозно 
средство от категория С1 и ремар
ке с допустима максимална маса над 
750 кг; допустимата максимална ма
са на състава не трябва да надви
шава 12 000 кг; допустимата макси
мална маса на ремаркето не тряб
ва да надвишава масата без товар 
на теглещото превозно средство; 

6. код 77 (подкатегория D1+Е) -
състав от пътни превозни сред
ства с теглещо моторно превозно 
средство от категория D1 и ремар
ке с допустима максимална маса над 
750 кг, когато допустимата макси
мална маса на състава е не повече 
от 12 000 кг; допустимата макси
мална маса на ремаркето не тряб
ва да надвишава масата без товар 
на теглещото превозно средство; 
ремаркето не се използва за превоз 
на пътници. 

Чл. 151.(1) Минималната възраст 
за издаване на свидетелство за уп
равление на моторни превозни сред
ства е: 

1. 16 години - за управление на мо
торно превозно средство от кате
гория М; 

2. 17 години - за управление на мо
торно превозно средство от кате
гория Ткт (колесен трактор), А1 и 
В1; 

3. 18 години - за управление на мо
торно превозно средство от кате-



гориите А, В, С1 и С; 
4. 20 години - за управление на мо

торно превозно средство от кате
гория С1+Е; 

5. 21 години - за управление на мо
торно превозно средство от кате
гориите С+Е, D1, D D1+Е, D+Е, Ттб 
(тролейбус) и Ттм (трамвайна мот
риса). 

(2) Свидетелство за управление на 
моторни превозни средства се изда
ва от органите на Министерство
то на вътрешните работи на лице, 
което е физически годно да управ
лява моторни превозни средства за 
съответната категория, преминало 
е обучение за водач на моторно пре
возно средство и за оказване на пър
ва долекарска помощ и е успешно из
държало изпит за водач на моторно 
превозно средство. 

(3) Кандидатите за придобиване 
на правоспособност за управление 
на моторни превозни средства от 
категориите С1, С, D1,D, Ттб (тро
лейбус) и Ттм (трамвайна мотриса) 
трябва да са и психологически год
ни. 

(4) За управление на моторни пре
возни средства от категория А с 
работен обем на двигателя над 350 
куб. см е необходимо: 

1. водачът да притежава стаж ка
то водач на моторно превозно сред
ство от същата категория или от 
подкатегория А1 не по-малко от 3 
години или 

2. водачът да е навършил 21 годи
ни и да е издържал успешно изпит 
за придобиване на правоспособност 
за управление на мотоциклет с ра
ботен обем на двигателя над 350 
куб. см. 

Чл. 152. (1) Министърът на тран
спорта и съобщенията: 

1. определя изискванията, на кои
то трябва да отговарят водачите 

на моторни превозни средства от 
различните категории; 

2. определя изискванията за пси
хологическа годност на водачите 
на моторни превозни средства и ус
ловията и реда за психологическо
то изследване на: 

а) кандидатите за придобиване на 
правоспособност за управление на 
моторни превозни средства от ка
тегориите С, D, С1, D1, Ттм (трам
вайна мотриса), Ттб (тролейбус) и 
на тези, които се явяват на изпит, 
след като са загубили правоспособ
ност поради отнемане на контрол
ните точки; 

б) на водачите, извършващи об
ществен превоз на пътници или то
вари, както и на председателите на 
изпитни комисии; 

3. съгласувано с министъра на об
разованието и науката с наредба оп
ределя условията и реда за обуче
ние на кандидатите за придобива
не на правоспособност за управле
ние на моторни превозни средства 
и условията и реда за издаване на 
разрешение за тяхното обучение; 

4. с наредба определя условията 
и реда за провеждане на изпитите 
на кандидатите за придобиване на 
правоспособност за управление на 
моторно превозно средство, както 
и реда за провеждане на изпитите 
на лицата, на които временно е от
нето свидетелството за управле
ние по реда на чл. 171, т. 1, буква "в". 

(2) Разрешение за обучение на кан
дидатите за придобиване на пра
воспособност за управление на мо
торно превозно средство се изда
ва на физически или на юридически 
лица, регистрирани по Търговския 
закон от министъра на транспор
та и съобщенията или от упълно
мощено от него длъжностно лице. 

(3) За издаване на разрешението 



лицата по ал. 2 подават заявление, 
към което прилагат и следните до
кументи: 

1. копие от съдебното решение за 
регистрация по реда на Търговския 
закон; 

2. удостоверение за актуално съ
дебно състояние; 

3. декларация, че за тях не е от
крита процедура за обявяване в не
състоятелност. 

(4) Разрешение за обучение на кан
дидатите за придобиване на пра
воспособност за управление на мо
торно превозно средство се изда
ва при следните условия: 

1. учебният кабинет, учебната 
площадка и учебните моторни пре
возни средства отговарят на изис
кванията и осигуряват извършва
нето на обучението съгласно на
редбата по ал. 1, т. 3; 

2. преподавателите, които извър
шват обучението, притежават не
обходимите образование и квали
фикация съгласно изискванията на 
наредбата по ал. 1, т. 3. 

(5) Разрешението се издава в срок 
до 30 дни от датата на подаване на 
заявлението. 

(6) Министърът на транспорта и 
съобщенията отказва издаването 
на разрешение в случаите, когато 
кандидатът не отговаря на услови
ята в наредбата по ал. 1, т. 3. Отка
зът се мотивира. 

(7) Отказът подлежи на обжалва
не по реда на Закона за администра
тивното производство. 

(8) Разрешението по ал. 1, т. 3 се 
издава за всеки клон за срок 5 годи
ни. 

(9) Министерството на тран
спорта и съобщенията води регис
тър за издадените разрешения по 
ал. 1, т. 3. 

(10) Правата, произтичащи от 

разрешението се прекратяват: 
1. когато се установи, че разре

шението е издадено въз основа на 
неистински документ или на доку
мент с невярно съдържание; 

2. с прекратяване дейността на 
търговеца или с прекратяване на 
юридическото лице с нестопанска 
цел; 

3. когато в 6-месечен срок от из
даването на разрешението лицето 
не започне дейността си или в те
чение на 6 месеца не е упражнявало 
дейността си; 

4. с изтичане на срока, за който е 
издадено; 

5. по молба на неговия притежа
тел. 

(11) Разрешението се отнема при 
нарушение на изискванията за изда
ване на разрешението или при нару
шение на условията и реда за извър
шване на обучението съгласно на
редбата по ал. 1, т. 3. 

(12) Разрешението се отнема с мо
тивирана заповед на министъра на 
транспорта и съобщенията или на 
упълномощено от него длъжностно 
лице по предложение на ръководи
теля на съответната служба за 
контрол по чл. 165 и чл. 166. 

(13) Отнемането на разрешение
то подлежи на обжалване по реда на 
Закона за административното про
изводство. 

(14) Лицата, чието разрешение е 
отнето, могат да кандидатстват 
за получаване на ново разрешение не 
по-рано от една година от датата 
на отнемането му. 

(15) Средните професионални учи
лища, средните общообразовател
ни училища с професионални пара
лелки, както и висшите училища на 
бюджетна издръжка, обучаващи 
ученици и студенти за придобива
не на правоспособност за управле-



ние на моторно превозно средство 
съгласно съответните учебни пла
нове и утвърдения им държавен при
ем, не заплащат такса за издаване 
на разрешението по ал. 1, т. 3. 

Чл. 152а. Министърът на здраве
опазването: 

1. съгласувано с министъра на 
транспорта и съобщенията с на
редба определя изискванията за фи
зическа годност към водачите на 
моторни превозни средства и усло
вията и реда за извършване на ме
дицинските прегледи за установя
ване на физическата годност за во
дачите от различните категории; 

2. съвместно с министъра на об
разованието и науката с наредба оп
ределят условията и реда за обуче
ние за оказване на първа долекарска 
помощ от водачите на моторни 
превозни средства. 

Чл. 153. Министърът на образова
нието и науката: 

1. утвърждава учебната докумен
тация за обучение на кандидатите 
за придобиване на правоспособност 
за управление на моторни превозни 
средства; 

2. утвърждава учебната докумен
тация и определя условията и реда 
за придобиване на правоспособност 
за обучаване на водачи на моторни 
превозни средства; 

3. след съгласуване с министъра 
на транспорта и съобщенията ут
върждава учебната документация и 
определя условията и реда за при
добиване на правоспособност за 
провеждане на изпити на кандида
тите за водачи на моторни превоз
ни средства; 

4. съвместно с министъра на вът
решните работи утвърждава учеб
ната документация за допълнител
но обучение на водачите на мотор
ни превозни средства за частично 

възстановяване броя на точките, 
потвърждаващи валидността на 
свидетелството за управление. 

Чл. 154. (1) За управление на мо
торни превозни средства от кате
гория С може да се обучават само 
лица, издържали успешно изпит за 
придобиване на правоспособност за 
управление на моторни превозни 
средства от категория В или С1. 

(2) За управление на моторни пре
возни средства от категория D мо
же да се обучават само водачи с пра
ва за управление на моторни превоз
ни средства от категория С и със 
стаж като водачи с тези права не 
по-малко от 2 години или от кате
гория D1 и със стаж като водачи с 
тези права не по-малко от 1 годи
на. Времето, през което водачът е 
бил лишен от правото да управля
ва моторно превозно средство, не 
се зачита за стаж. 

(3) За управление на моторни пре
возни средства от категория В+Е 
може да се обучават само водачи с 
права за управление на моторно 
превозно средство от категория В. 

(4) За управление на моторни пре
возни средства от категория D+Е 
може да се обучават само водачи с 
права за управление на моторно 
превозно средство от категория D. 

(5) За управление на моторни пре
возни средства от категория С1 
може да се обучават само водачи с 
права за управление на моторно 
превозно средство от категория В. 

(6) За управление на моторни пре
возни средства от категория С1+Е 
може да се обучават само водачи с 
права за управление на моторно 
превозно средство от категория С1 
и със стаж като водачи с тези пра
ва не по-малко от една година. Вре
мето, през което водачът е бил ли
шен от правото да управлява мо-



торно превозно средство, не се за
чита за стаж. 

(7) За управление на моторни пре
возни средства от категории D1 и 
С+Е може да се обучават само вода
чи с права за управление на мотор
но превозно средство от категория 
С и със стаж като водачи с тези 
права не по-малко от 1 година. Вре
мето, през което водачът е бил ли
шен от правото да управлява мо
торно превозно средство, не се за
чита за стаж. 

(8) За управление на моторни 
превозни средства от категория 
D1+Е може да се обучават само во
дачи с права за управление на мо
торно превозно средство от кате
гория D1. 

Чл. 155. (1) Всеки водач има право 
да управлява моторно превозно сред
ство от категорията, за която притежа
ва свидетелство за управление, а вода
чът, притежаващ свидетелство за управ
ление от категория Т - само превозно 
средство от вида, посочен в свидетел
ството за управление. 

(2) Водач с право за управление 
на моторни превозни средства от 
категориите А1, А, В1, В или Т има 
право да управлява и моторни пре
возни средства от категория М, а 
водач с право за управление на мо
торни превозни средства от кате
гория С1 или С - и моторни превоз
ни средства от категория Т - коле-
сен трактор. 

(3) Водач с право за управление 
на моторни превозни средства от 
категория С+Е или D+Е има право да 
управлява и моторни превозни 
средства от категория В+Е. 

(4) Водач с право за управление 
на моторни превозни средства от 
категория С+Е и на моторни превоз
ни средства от категория D има 
право да управлява и моторни пре

возни средства от категория D+Е. 
(5) Водач с право за управление 

на моторни превозни средства от 
категория С1+Е и на моторни пре
возни средства от категория D1 
има право да управлява и моторни 
превозни средства от категория 
01+Е. 

(6) Водач с право за управление 
на моторни превозни средства от 
категория С1+Е или 

D1+Е има право да управлява и 
моторни превозни средства от ка
тегория В+Е. 

Чл. 156. За да придвижва самоход
на машина по пътищата, водачът 
трябва да притежава свидетел
ство за правоспособност за работа 
с тази машина и свидетелство за 
управление на моторно превозно 
средство от която и да е от кате
гориите по чл. 150а. Това изискване 
не се отнася за водачите на малогаба
ритни самоходни машини. 

Чл. 157. (1) При издаване на свиде
телство за управление притежателят му 
получава контролен талон за потвър
ждаване валидността на притежавано
то свидетелство и определен брой кон
тролни точки за отчет на извършваните 
нарушения. (...) 

(2) Когато водач с право да управ
лява моторни превозни средства от ед
на категория получи право да управля
ва моторни превозни средства и от дру
га категория, броят на притежаваните 
от него контролни точки не се променя. 

(3) Министърът на вътрешните 
работи с наредба определя първо
началния максимален размер на кон
тролните точки, условията и реда 
за отнемането и възстановяване
то им, както и списъка на наруше
нията, при извършването на които 
от наличните контролни точки на 
водача, извършил нарушението, се 
отнемат точки съобразно допусна-



тото нарушение, както и условия
та и реда за издаване на разреше
ние за провеждане на допълнително 
обучение. 

(4) Водач, на когото са отнети всич
ки контролни точки, губи придобитата 
правоспособност и е длъжен да върне 
свидетелството за управление в съот
ветната служба на Министерството на 
вътрешните работи. 

(5) Лице, което е загубило правос
пособност да управлява моторно пре
возно средство по реда на ал. 4, след 
като е върнало свидетелството си за уп
равление, има право отново да бъде до
пуснато до изпит пред съответните ор
гани за придобиване на такава правос
пособност, но не по-рано от 6 месеца от 
датата, на която е върнато свидетел
ството. При кандидатстване за при
добиване на правоспособност за ка
тегория, за която се изисква стаж, 
се зачита съответният стаж, при
добит преди загубата на правоспо
собността. 

(6) При съставяне на акт за на
рушение по този закон контролни
ят талон се отнема за срок до един 
месец. През този период актът за 
нарушението заменя контролния 
талон. 

Чл. 158. (1)Броят на точките за пот
върждаване валидността на свидетел
ството се възстановява: 

1. чрез частично увеличаване с 1/3 от 
първоначалния брой точки след преми
нато допълнително обучение, но не по
вече от веднъж за срок една година; (...) 

2. служебно, до максималния размер, 
2 години след последното нарушение, за 
което на водача са отнемани точки. 

(2) Броят на точките за потвържда
ване валидността на свидетелството мо
же да се възстановява само до първо
началния максимален размер. 

Чл. 159. Министърът на вътрешни
те работи утвърждава образеца на сви

детелството за управление на моторно 
превозно средство и определя услови
ята и реда за: 

1. издаване на свидетелство за уп
равление на моторно превозно сред
ство; 

2. водене на централен регистър на 
водачите на моторни превозни средства; 

3. отчет на водачите на моторни пре
возни средства, за отчет на наложени
те им наказания и на точките, потвър
ждаващи валидността на свидетелство
то за управление; 

4. служебното предоставяне и пре
доставянето срещу заплащане на данни 
за водените на отчет водачи на моторни 
превозни средства; службата за отчет на 
водачите е задължена, когато предава 
данни от регистъра, да води записи, ко
ито да съдържат информация за преда
дените данни, момента на предаването 
им, данни за заявителя на справката и 
целите, за които се искат данните. 

Чл. 160. Дубликат на свидетелство 
за управление се издава, когато свиде
телството е изгубено, откраднато или 
унищожено, за което притежателят на 
свидетелството подписва декларация. 

Чл. 161. Свидетелство за управ
ление на моторно превозно сред
ство, издадено в друга държава, е ва
лидно на територията на Републи
ка България за категорията, за коя
то е издадено, в следните случаи: 

1. държавата, в която е издаде
но, е договаряща страна по Конвен
цията за движението по пътищата 
и свидетелството отговаря на 
изискванията на приложение № 6 
към конвенцията; 

2. държавата, в която е издаде
но, е договаряща страна по Спора
зумението между страните по Се
верноатлантическия договор от
носно статута на техните въоръ
жени сили при условията на чл. "V 
буква "а" от него; 



3. свидетелството е придруже
но от легализиран превод на българ
ски език; 

4. свидетелството е междуна
родно и отговаря на изискванията 
на приложение № 7 към Конвенция
та за движението по пътищата. 

Чл. 162. (1) Българските гражда
ни могат да управляват моторни 
превозни средства на територия
та на Република България с чуждес
транно национално свидетелство 
в срок до три месеца от датата на 
влизането им в страната. 

(2) Чужденци, дългосрочно преби
ваващи в Република България, мо
гат да управляват моторни превоз
ни средства на територията на 
страната с националното си свиде
телство до една година от дата
та на влизането им в страната. 

(3) Изискването по ал. 2 не се от
нася за случаите по чл. 161, т. 2. 

(4) Чуждестранно национално 
свидетелство за управление на мо
торно превозно средство на бъл
гарски гражданин или чужденец се 
заменя с българско свидетелство 
за управление без полагане на из
пит, ако държавата, в която е из
дадено, е договаряща страна по Кон
венцията за движението по пъти
щата и свидетелството отговаря 
на изискванията на Приложение 6 
към конвенцията. 

(5) В случаите, когато чуждес
транно национално свидетелство 
не отговаря на изискванията по ал. 
4, българско свидетелство за уп
равление на моторно превозно сред
ство се издава след успешно пола
гане на изпит. 

Чл. 163. (1) Международно свиде
телство за управление се издава въз ос
нова на валидно национално свидетел
ство за управление, издадено в Репуб
лика България. Това международно сви

детелство не е валидно на територията 
на Република България. 

(2) Лице, на което е отнето изда
деното в Република България нацио
нално свидетелство за управление 
на моторно превозно средство, е 
длъжно да върне международното си 
свидетелство в съответната служ
ба на Министерството на вътреш
ните работи в 7-дневен срок от вли
зането в сила на акта за отнемане. 

(3) Лице, на което при пребивава
не зад граница е отнето междуна
родното свидетелство за управле
ние на моторно превозно средство, 
издадено в Република България, е 
длъжно при завръщането си в Бъл
гария да уведоми за това съответ
ната служба на Министерството 
на вътрешните работи в 7-дневен 
срок от влизането в страната. 

Чл. 164. (1) Пътно превозно сред
ство, което не е моторно, може да се уп
равлява по пътищата, отворени за об
ществено ползване, от лице, което е на 
възраст не по-малка от 12 години. 

(2) Водач под 12 години на пътно пре
возно средство, което не е моторно, мо
же да се движи по платното за движе
ние на пътищата, отворени за общес
твено ползване, с придружител на въз
раст не по-малка от 16 години. 

Глава пета 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ 
Чл. 165. (1) Определени от минис

търа на вътрешните работи служби: 
1. контролират спазването на прави

лата за движение от всички участници 
в движението и техническата изправ
ност на движещите се по пътя пътни 
превозни средства, като за целта слу
жебните лица са длъжни при проверка 
да се обозначат ясно, осигурявайки не
обходимата видимост; 

2. при необходимост регулират дви-



жението по пътищата; 
3. следят за състоянието на пътя и 

пътните принадлежности и предупреж
дават писмено стопаните на пътя за от
страняване на установени неизправ
ности по тях; 

4. регистрират и водят отчет на път
нотранспортните произшествия; 

5. извършват анализ на пътнот
ранспортните произшествия и пре
доставят информация на държавни 
органи, общини, обществени органи
зации и на средствата за масово ос
ведомяване; 

6. водят националните регистри 
за водачите и техните нарушения 
и наказания, моторните превозни 
средства и пътнотранспортните 
произшествия и създават информа
ционни фондове за съхраняване на 
данните; 

7. извършват превантивна дей
ност за ограничаване на пътнот
ранспортните произшествия и пос
ледиците от тях; 

8. въвеждат временна организа
ция на движението съвместно със 
собственика или администрация
та, управляваща пътя; 

9. могат да въвеждат временни 
промени в организацията на движе
нието при внезапно появила се опас
ност за движението - аварийно въз
никнало препятствие по пътя, зас
нежаване или заледяване, пътнот
ранспортни произшествия, като не
забавно уведомяват собственика 
или администрацията, управлява
ща пътя; 

10. осъществяват контрол по 
изпълнение на учебните програми за 
извършване на допълнително обуче
ние по чл. 157, ал. 3. 

11. осъществяват контрол по 
спазване задължението за движе
ние на пътните превозни средства 
по републиканските пътища след 
заплащане на винетна такса, 
поставянето на валидни винетни 
стикери и премахването на винет
ни стикери с изтекъл срок. 

(2) При изпълнение на функциите си 
по този закон определените от минис
търа на вътрешните работи служби: 

1. имат право да спират пътните 
превозни средства, да проверяват до
кументите за самоличност и свидетел
ството за управление на водача, както 
и всички документи, свързани с управ
ляваното превозно средство и с извър
швания превоз; 

2. имат право да изземват и за
държат документите по т. 1 в до
пустимите от закона случаи; 

3. не допускат управлението на мо
торно превозно средство от водач, кой
то е под въздействието на алкохол или 
на друго упойващо вещество; 

4. не допускат движение на пътно 
превозно средство, което има някоя от 
повредите или неизправностите, посо
чени в чл. 101, ал.З; 

5. имат право да отвеждат в поделе
нията на Министерството на вътрешни
те работи участници в пътнотранспор
тно произшествие, когато това е необ
ходимо за разследване на произшес
твието. 

Чл. 166. (1) Определените от ми
нистъра на транспорта и съобще
нията служби контролират: 

1. спазването на правилата за 
извършване на обществен превоз на 
пътници и товари и всички докумен
ти, свързаниснего; 

2. дейността на лицата, получи
ли разрешение по реда на чл, 148 да 
извършват периодичен преглед за 
техническа изправност на регис
трираните пътни превозни сред
ства; 

3. състоянието на материална
та база и изпълнението на учебни
те програми в учебните форми за 
подготовка на водачи на моторни 
превозни средства, получили разре
шение по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3. 

(2) При изпълнение на функциите 
си по този закон определените от 
министъра на транспорта и съоб
щенията служби: 

1. имат право да спират пътни-



те превозни средства, предназна
чени за извършване на обществен 
превоз, да проверяват документи
те за самоличност и свидетел
ството за управление на водача, 
всички документи, свързани с уп
равляваното превозно средство и 
с извършвания превоз, както и тех
ническата изправност и транспор
тната годност на пътните пре
возни средства; 

2. имат право да изземват и за
държат документите по т. 1 в до
пустимите от закона случаи; 

3. дават предписания във връз
ка със състоянието на материал
ната база и с изпълнението на учеб
ните програми в учебните форми за 
подготовка на водачи на моторни 
превозни средства; при необходи
мост правят предложения до ми
нистъра на транспорта и съобще
нията за отнемане на разрешение
то за обучение, издадено по реда на 
чл. 152, ал. 1, т . 3; 

4. дават предписания във връз
ка с периодичната проверка на тех
ническата изправност на моторни
те превозни средства; при необхо
димост правят предложения до ми
нистъра на транспорта и съобще
нията за отнемане на разрешение
то, издадено по реда на чл. 148." 

Чл. 167. (1) Лицата, които стопанис
ват пътя, го поддържат в изправно със
тояние, сигнализират незабавно пре
пятствията по него и ги отстраняват във 
възможно най-кратък срок. Те не могат 
да предоставят на трети лица ползва
нето на част от обхвата на пътя, когато 
това ще затруднява участниците в дви
жението. В населените места тротоари
те могат да се използват за търговски и 
други цели само ако е запазена площ 
за преминаване на пешеходците с ши
рочина не по-малка от 2 метра. 

(2) Служби за контрол, определени 

от кметовете на общините: 
1. контролират в населените места 

спазването на правилата за паркиране 
от водачите на пътни превозни сред
ства, на правилата за движение от пе
шеходците и на правилното използване 
на алармените инсталации, монтирани 
в пътни превозни средства за тяхната 
охрана; 

2. използват техническо средство за 
принудително задържане на пътното 
превозно средство, за което не е запла
тена дължимата такса за кратковремен
но паркиране по чл. 99, ал. 3, до запла
щане на таксата и на разходите по при
лагане на техническото средство. 

3. контролират на територия
та на общината спазването на 
изискванията на Закона за ограни
чаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда 
по отношение на снетите от от
чет моторни превозни средства. 

(3) Глобите, събирани при констати
ране на нарушения във връзка с контро
ла по ал. 2, постъпват в бюджета на об
щината (...). В бюджета на общината 
се предвиждат средства за: 

1. усъвършенстване на организаци
ята и безопасността на движението; 

2. подпомагане издръжката на об
щинските органи, осъществяващи кон
трол по този закон; 

3. други дейности, свързани с изпъл
нението на този закон. 

Чл. 168. (1) Определените от минис
търа на вътрешните работи длъжностни 
лица от службите за контрол и длъжнос
тни лица, определени от стопаните на 
пътя, могат да преместват или да на
реждат да бъде преместено паркирано 
пътно превозно средство на отговорно 
пазене на предварително публично опо
вестено място без знанието на неговия 
собственик или на упълномощения от 
него водач. 

(2) Органите, които извършват 



принудително преместване на път
ни превозни средства, са длъжни да 
укажат предварително чрез съот
ветните знаци местонахождение
то на преместеното пътно превоз
но средство. 

Чл. 169. (1) Спазването на правила
та за движение от водачи на военни пре
возни средства и на организираните гру
пи от военнослужещи се контролирай 

от служба "Сигурност - военна по
лиция и военно контраразузнаване" 
към министъра на отбраната. 

(2) При изпълнение на контрол
ните функции по ал. 1 органите на 
служба "Сигурност - военна поли
ция и военно контраразузнаване" 
към министъра на отбраната се 
ползват с правомощията по чл. 165, 
ал. 2 по отношение на военните пре
возни средства. 

(3) При придвижване по пътищата на 
войскови колони от въоръжените сили 
движението може да се регулира и от 
техни представители. 

Чл. 170. (1) Контролът по спазване 
на правилата за движение и на изисква
нията, определени от закона и издаде
ните въз основа на него нормативни ак
тове, се осъществява от съответните 
служби по тази глава.(...) 

(2) Отм., ДВ бр. 43 от 2002 г. 
(3) При спиране на пътно превозно 

средство за проверка или за оказване 
на съдействие служителят от органите 
за контрол подава своевременно ясен 
сигнал със стоп-палка. През нощта сиг
налът за спиране може да бъде пода
ден и с описваща полукръг червена 
светлина. Униформен полицай може да 
спира пътните превозни средства и чрез 
подаване на сигнал само с ръка. Сиг
нал за спиране може да бъде подаден 
и от движещ се полицейски автомобил 
или мотоциклет. 

(4) Контролираните лица съдействат 
и осигуряват безпрепятствен достъп на 

представителите на службите за кон
трол до обектите за контрол при осъ
ществяване на техните правомощия. 

(5) Служителят, осъществяващ кон
трол, представя на спрения за провер
ка участник в пътното движение поли
цейски знак или служебна карта. Когато 
е необходимо, той може да покани спре
ния водач да излезе от превозното сред
ство. 

(6) Органите за контрол по този за
кон могат да пътуват безплатно с всяко 
моторно превозно средство за общес
твен превоз, с изключение на леките так
симетрови автомобили, въз основа на 
карти, издадени от министъра на тран
спорта. 

Глава шеста 
ПРИНУДИТЕЛНИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 
Чл. 171. За осигуряване на безопас

ността на движението по пътищата и за 
преустановяване на администра
тивните нарушения могат да се при
лагат следните принудителни админис
тративни мерки: 

1. временно отнемане на свидетел
ството за управление на моторно пре
возно средство на водач: 

а) за когото видимо се установи, че 
не отговаря на медицинските или пси
хологическите изисквания - до отпада
не на основанието за това; 

б) който управлява моторно превоз
но средство с концентрация на алкохол 
в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въз
действието на друго упойващо вещество 
- до решаване на въпроса за отговорнос
тта му, но за не повече от 6 месеца; 

в) който поради незнание е извър
шил немаловажно нарушение на прави
лата за движение - до успешното пола
гане на проверочен изпит; 

г) който извършва обществен 
превоз на пътници или товари с 
превозно средство, което не е 



включено в списъка към съответна
та лицензия - до решаване на въпро
са за отговорността му, но за не 
повече от един месец. 

2. временно спиране от движение 
на моторно превозно средство: 

а) до отстраняване на неизправнос
тта, когато моторното превозно средство 
е технически неизправно, включително 
и когато съдържанието на вредни ве
щества в изгорелите газове или шумът 
са над установените норми или кон
струкцията му е изменена без съответ
ното разрешение; 

б) до отстраняване на несъответ
ствието, когато моторното превозно 
средство превозва опасен товар, но не 
отговаря на изискванията за класа и ви
да на превозвания товар; 

в) на собственик, който няма задъл
жителната застраховка "Гражданска от
говорност", до сключването й; 

г) с което се извършва общес
твен превоз на пътници или това
ри, без да е включено в списъка към 
съответната лицензия - до решава
не на въпроса за отговорността на 
извършителя на нарушението. 

3. задържане на отговорно пазене, 
до установяване на собствеността, на 
регистрирано или подлежащо на регис
триране пътно превозно средство, на ко
ето идентификационният номер на ра
мата (шасито), поставен от производи
теля, липсва поради заличаване или от
страняване или е променен; 

4. изземване на свидетелството за 
управление на лице, което не е изпъл
нило задължението си по чл. 157, ал. 4; 

5. преместване на паркирано пътно 
превозно средство без знанието на не
говия собственик или на упълномоще
ния от него водач, когато превозното 
средство е: 

а) паркирано правилно, но обстоя
телствата налагат неговото премества
не; за новото местоположение на пре

возното средство се уведомява район
ното полицейско управление, а разхо
дите, направени във връзка с премес
тването на превозното средство, са за 
сметка на лицето или организацията, 
поискала преместването; 

б) паркирано в нарушение на прави
лата за движение на места, обозна
чени с неподвижен пътен знак, пре
дупреждаващ за принудително пре
местване на паркирано превозно 
средство, както и когато създава 
опасност или прави невъзможно преми
наването на другите участници в дви
жението; в този случай лицата по чл. 168 
уведомяват районното полицейско уп
равление, от територията на което е 
преместен автомобилът, за новото мес
тоположение на превозното средство; 
разходите, направени във връзка с пре
местването на превозното средство, са 
за сметка на собственика на превозно
то средство, което може да бъде задър
жано до заплащане на тези разходи, ка
то в този случай на нарушителя се със
тавя акт, а таксата за отговорното пазе
не на преместения автомобил се начис
лява от момента на уведомяването на 
районното полицейско управление; 

в) без табели с регистрационен но
мер, поставени на определените за то
ва места. 

6. временно спиране на дейнос
тта на лицата, получили разреше
ние по реда на чл.148, чл. 152, ал.1, 
тЗ и чл.157, ал.З - до отстраняване 
на констатираните нарушения. 

Чл. 172. (1) Принудителните адми
нистративни мерки по чл. 171, т. 1, 2,4 и 
т. 5, буква "а" се прилагат с мотивирана 
заповед от ръководителите на служби
те за контрол по този закон съобразно 
тяхната компетентност. 

(2) Налагането на принудителни
те административни мерки от ръ
ководителите на службите за кон
трол се извършва чрез: 



1. недопускане управлението на 
моторното превозно средство; 

2. спиране от движение на мо
торното превозно средство; 

3. отнемане на документите по 
чл. 165, ал. 2,т.1 и чл. 166, ал. 2, т. 1; 

4. поставяне на стикер по обра
зец, определен от министъра на 
вътрешните работи, върху предно
то стъкло на моторното превозно 
средство при временно спиране от 
движение по чл. 171, т. 2. 

(3) Обжалването на заповедите по 
ал. 1 се извършва по реда на Закона за 
административното производство. 

(4) Подадената жалба не спира из
пълнението на приложената админис
тративна мярка. Чл. 173. Когато за преминаването по 
пътя на превозни средства на спешна
та медицинска помощ, противопожарна
та охрана или на полицията се налага 
преместването на неправилно паркира
ни превозни средства, на собственици
те на тези превозни средства не се по
лага обезщетение, включително и зас
трахователно, ако на преместените пре
возни средства са нанесени щети.* 

Глава седма 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 
ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване 

от право да управлява моторно превоз
но средство, трамвай или самоходна 
машина за срок до 1 година и глоба от 
100 до 300 лв., който управлява мотор
но превозно средство с концентрация на 
алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 
1,2 на хиляда включително. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е из
вършено повторно, наказанието е лиша
ване от право да се управлява моторно 
превозно средство, трамвай или само
ходна машина за срок от 6 месеца до 2 
години и глоба от 200 до 500 лв. 

(3) Водач на моторно превозно сред

ство, трамвай или самоходна маши
на, който откаже да му бъде извършена 
проверка с техническо средство за ус
тановяване употребата на алкохол или 
не изпълни предписанието за медицин
ско изследване на концентрацията на 
алкохол в кръвта му, се наказва с лиша
ване от право да управлява моторно 
превозно средство, трамвай или само
ходна машина за срок от 6 месеца до 2 
години и глоба от 200 до 500 лв. 

(4) Редът, по който се установява 
употребата на алкохол или друго упой
ващо вещество, се определя от минис
търа на здравеопазването, от министъ
ра на вътрешните работи и от министъ
ра на правосъдието. 

Чл. 175. (1) Наказва се с лишаване 
от право да управлява моторно превоз
но средство за срок от 1 до 6 месеца или 
с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: 

1. управлява моторно превозно 
средство, което не е регистрирано по 
надлежния ред или което е регистрира
но, но е без табели с регистрационен но
мер или табелите с регистрационния но
мер не са поставени на определените 
за това места; 

2. е поставил или използва ус
тройство за подаване на светлинен 
или звуков сигнал, предвиден за ав
томобил със специален режим на 
движение, без да има това право; 

3. откаже да предаде документите си 
на органите за контрол или по какъвто 
и да е начин осуети извършването на 
проверка от органите за контрол; 

4. откаже да изпълни нареждане на 
органите за контрол и регулиране на 
движението; 

5. наруши задълженията си като учас
тник в пътнотранспортно произшествие; 

6. при пътнотранспортно произшес
твие, в което няма участие, откаже не
обходимото съдействие с моторното 
превозно средство. 

(2) За повторно нарушение по ал. 1 



наказанието е лишаване от право да 
се управлява моторно превозно сред
ство за срок от 1 месец до 1 година и 
глоба от 150 до 300 лв. 

Чл. 176. (1) Наказва се с лишаване 
от право да управлява моторно превоз
но средство за срок до 6 месеца или с 
глоба от 200 до 300 лв. водач, който уп
равлява моторно превозно средство с 
опасен товар без документ за необхо
димата професионална компетентност 
за превоз на този товар. 

(2) За повторно нарушение по ал. 1 
наказанието е лишаване от право да се 
управлява моторно превозно средство 
за срок от 3 месеца до 1 година и глоба 
от 300 до 400 лв. 

Чл. 177. (1) Наказва се с глоба от 
100 до 300 лв.: 

1. който управлява моторно пре
возно средство, след като е лишен 
от това право по съдебен или ад
министративен ред; 

2. който управлява моторно пре
возно средство, без да притежава 
съответното свидетелство за уп
равление или то е отнето по реда 
на чл. 171, т. 1 или т. 4; 

3. собственик, длъжностно лице 
или водач, който допуска или пре
доставя управлението на моторно 
превозно средство на лице, което 
не притежава съответното свиде
телство за управление, употреби
ло е алкохол или друго упойващо ве
щество; 

4. който управлява моторно пре
возно средство, спряно от движе
ние, без разрешение на службата за 
контрол на Министерството на 
вътрешните работи; 

5. който без съответното раз
решение провежда курсове за подго
товка или допълнително обучение 
ма водачи; 

6. който постави върху пътни
те знаци, пътните светофари и 

другите средства за сигнализира
не предмети или устройства, кои
то нямат отношение към сред
ствата за сигнализиране и към цел
та, за която се използват; 

7. който постави плакати, аги
тационни материали, светещи те
ла, както и други средства за прив
личане на вниманието, които напо
добяват пътни знаци или други 
средства за регулиране на движени
ето, намаляват видимостта или 
ефективността на пътните знаци 
и другите средства за регулиране 
на движението или заслепяват 
участниците в движението; 

8. който с превозно средство 
прегради път с цел да попречи на 
нормалното движение по него или 
на манифестация, процесия, състе
зание и други подобни; 

9. който постави пътни знаци 
или други средства за сигнализира
не в нарушение на реда, определен с 
наредбата по чл. 3, ал. 3; 

10. длъжностно лице, което е 
предупредено и не предприеме неза
бавно мерки за обезопасяване и от
страняване на препятствие от пъ
тя, застрашаващо движението; 

11. който, без да има право на то
ва, постави пътен знак, пътна мар
кировка или друго средство за орга
низиране движението по пътищата. 

(2) Наказва се с глоба от 100 до 
500 лв.: 

1. който управлява пътно пре
возно средство с размери, маса или 
натоварване на ос, които надвиша
ват нормите, установени от ми
нистъра на регионалното развитие 
и благоустройството, без да спаз
ва установения за това ред; 

2. който премахне, премести и 
повреди или унищожи поставен на 
пътя пътен знак, без да е създаде
на опасност за живота или имущес-



твото на трети лица. 
(3) Когато нарушението по ал. 1, т. 

1, 2 и 3 и ал. 2 е извършено повторно, 
наказанието е глоба от 150 до 1500 лв. 

Чл. 178. (1) Наказва се с глоба от 100 
до 1000 лв.: 

1. (Отм.) 
2. който, без да спазва установения 

ред, комплектува с основни агрегати от 
различни модели или изменя конструкци
ята на моторно превозно средство; 

3. който нареди да се ремонтира път 
или да се постави съоръжение или пре
пятствие по него, без да е взел мерки за 
осигуряване на безопасността на дви
жението; 

4. (Отм.) 
5. който в кръга на правомощията 

си издаде документ за извършен пери
одичен преглед за проверка на техни
ческата изправност на пътно превоз
но средство, без да извърши прегледа 
или е извършен в нарушение на норма
тивно предписаните изисквания; 

6. който нарушава установените с 
нормативен акт предписания във връз
ка със състоянието на материалната 
база и с изпълнението на учебните прог
рами в учебните форми за подготовка 
на водачи на моторни превозни сред
ства, получили разрешение по реда на 
чл. 152, ал.1,т.3ичл. 157, ал. 3; 

7. длъжностно лице, което не е взе
ло своевременно мерки за отстраня
ване или сигнализиране по установе
ния начин на препятствие на пътя или 
неизправност на пътните принадлеж
ности, които могат да застрашат бе
зопасността на движението. 

(2) Когато нарушението по ал.1, т. 
5 и бе извършено повторно, наказание
то е глоба от 1000 до 5000 лв. и отне
мане на разрешението. 

Чл. 179. (1) Наказва се с глоба от 50 
до 150 лв.: 

1. водач, който не е означил по устано
вения начин принудително спряло на плат
ното за движение пътно превозно сред
ство или не е взел мерки за своевременно
то отстраняване на превозното средство 
от платното за движение, ако от това е съз
дадена непосредствена опасност за дви

жението; 
2. който изхвърля, оставя или разпиля

ва по пътя предмети или вещества, които 
създават опасност за движението; 

3. собственик или длъжностно лице, ко
ето допуска в движението по пътищата 
пътно превозно средство, чиято конструк
ция е изменена без съответното за това 
разрешение; 

4. който управлява технически неиз
правно моторно превозно средство, на ко
ето поради характера на неизправността 
е забранено движението по пътя, включи
телно и до място за нейното отстраняване; 

5. който не спазва сигналите на пътни
те светофари, предписанието на пътни
те знаци, пътната маркировка и дру
гите средства за сигнализиране, пра
вилата за предимство, за разминаване, за 
изпреварване или за заобикаляне, ако от 
това е създадена непосредствена опас
ност за движението; 

6. който не осигури път за безпрепят
ствено преминаване на превозно средство, 
сигнализиращо със специален звуков и 
специален светлинен сигнал, или на съп
ровожданите от него превозни средства. 

(2) Който поради движение с несъ
образена скорост, неспазване на дис
танция или нарушение по ал.1 причини 
пътно транспортно произшествие, се 
наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако 
деянието не съставлява престъпле
ние. 

(3) Водач, който управлява пътно 
превозно средство по републикански
те пътища, за което не е заплатена 
съответна такса по чл. 10, ал.2 от 
Закона за пътищата, или управлява 
пътно превозно средство, на което е 
поставен невалиден винетен стикер, 
се наказва с глоба, както следва: 

1. при управление на пътно превоз
но средство, предназначено за превоз 
на товари с над 2 (две) оси, на състав 
от пътни превозни средства, както и 
на пътните превозни средства по чл. 
10а, ал. 6, т.3,4 и 5 от Закона за пъти
щата с над 2 (две) оси -1000 лв; 

2. при управление на пътно превоз
но средство, предназначено за превоз 
на пътници с повече от 8 (осем) места 



за сядане без мястото на водача, или 
на пътно превозно средство, предназ
начено за превоз на товари с 2 (две) 
оси, както и на пътните превозни сред
ства по чл. 10а, ал. 6,т.3,4 и 5 от Зако
на за пътищата с 2 (две) оси или на 
теглещо ремарке, за което не е пла
тена отделна винетна такса -500 лв; 

3. при управление на пътно превоз
но средство, за превоз на пътници с 8 
(осем) места, без мястото на водача 
-200 лв; 

4. при управление на пътно превоз
но средство, за превоз на пътници с 8 
(осем) или по-малко места с мястото 
на водача - 100 лв. 

Чл. 180. (1) Наказва се с глоба от 20 
до 150 лв. водач, който: 

1. наруши правилата за използване 
светлините на пътно превозно средство за 
престой или за паркиране, за използване 
на пътното платно или управлява техни
чески неизправно пътно превозно сред
ство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в 
резултат на нарушението е създадена не
посредствена опасност за движението; 

2. откаже превоз на представител на 
службите за контрол по този закон с мо
торно превозно средство за обществен 
превоз, с изключение на леките таксимет
рови автомобили; 

3. наруши правилата за движение по 
обособено платно за движение на рел
сово пътно превозно средство, прави
лата за преминаване през железопътен 
прелез или паркира на спирките на пре
возните средства от редовните ли
нии за обществен превоз на пътници. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на: 
1. праводателя, който при отчуждава

не на регистрирано пътно превозно сред
ство не съобщи в определения срок на 
службата, издала регистрационния номер 
на отчужденото превозно средство, дан
ните на приобретателя; същото наказание 
се налага и на приобретателя на регис
трирано пътно превозно средство, който в 
определения срок не съобщи по местожи
веене на службата за регистрация за при
добитата собственост; 

2. собственика на моторно превозно 
средство с алармена инсталация, която се 

включва без основателна причина или сиг
налите на която наподобяват на тези, по
давани от пътните превозни средства със 
специален режим на движение. 

Чл. 181. Наказва се с глоба до 50 лв.: 
1. собственик или длъжностно лице, ко

ето без уважителни причини не представи 
в определения срок превозно средство за 
технически преглед; 

2. водач, който използва устройство, 
смущаващо действието на уредите, изпол
звани за измерване скоростта на движе
ние на моторните превозни средства; 

3. водач, който не носи определените 
за носене документи във връзка с извър
швания превоз или те не отговарят на 
съответните изисквания; 

4. водач, който управлява моторно пре
возно средство за обществен превоз по
вече от законоустановеното работно вре
ме, както и водач, който управлява мотор
но превозно средство в болестно или дру
го състояние, което създава опасност за 
движението; 

5. водач, който не спре двигателя, кога
то моторното превозно средство е в прес
той или е паркирано, освен ако работата 
му е необходима за извършване на товар-
но-разтоварна или друга технологична 
дейност; 

6. водач, който управлява моторно пре
возно средство с емисии на вредни вещес
тва над установените норми или с неиз
правно шумозаглушително устройство. 

Чл. 182. (1) Който превиши разреше
ната максимална скорост, се наказва с гло
ба, както следва: 

1. за превишаване до 20 км/ч - 5 лв.; 
2. за превишаване от 20 до 30 км/ч вклю

чително-10лв.; 
3. за превишаване от 30 до 40 км/ч вклю

чително-20лв.; 
4. за превишаване от 40 до 50 км/ч вклю

чително-30лв.; 
5. за превишаване над 50 км/ч - 50 лв. 

(2) Когато нарушението по ал. 1, т. 
4 и 5 е извършено повторно, наказание
то е глоба 100 лв. и лишаване от право 
да управлява моторно превозно сред
ство за срок три месеца. 

(3) Нарушенията по ал.1 се устано
вяват с техническо средство: 



1. фиксиращо скоростта, дата
та и точния час; 

2. заснемащо или записващо ско
ростта, датата, точния час и ре
гистрационния номер на моторно
то превозно средство. 

Чл. 183. (1) Наказва се с глоба 10 
лв. водач, който: 

1. не носи определените документи 
- свидетелство за управление, свидетел
ство за регистрация на управляваното 
моторно превозно средство, документ 
за сключена задължителна застрахов
ка "Гражданска отговорност"; 

2. неправилно използва звуков сиг
нал в населено място; 

3. управлява превозно средство с не
четлив или закрит по какъвто и да е на
чин регистрационен номер. 

4. (Отм.) 
(2) Наказва се с глоба 20 лв. водач, 

който: 
1. неправилно престоява или е пар

кирал неправилно; 
2. нарушава правилата за разполо

жение на пътно превозно средство вър
ху платното за движение; 

3. не спира на пътен знак "Спри! 
Пропусни движещите се по пътя с пре
димство!", неправилно се включва в 
движението, неправилно се престроя
ва, неправилно изпреварва или не 
спазва предимството на друг участник 
в движението; 

4. управлява моторно превозно 
средство с износени гуми; 

5. неправилно преминава покрай 
спирка на превозните средства за об
ществен превоз на пътници или покрай 
спиращ или спрял автобус, който пре
возва деца; 

6. управлява превозно средство с не
укрепен товар, с което се създава опас
ност за други участници в движението; 

7. (Отм.) 
8. управлява превозно средство с не-

обозначен по определения ред товар, 

който излиза отстрани на превозното 
средство с повече от 0,20 метра, а от
пред или отзад - с повече от 1 метър; 

9. не изпълнява задължението за 
използване на предпазен колан или 
носене на каска. 

(3) Наказва се с глоба 30 лв. водач, 
който: 

1. управлява превозно средство без 
необходимите светлини; 

2. неправилно паркира върху трото
ара; 

3. неправилно преминава през пеше
ходна пътека; 

4. преминава при сигнал на свето
фара, който не разрешава преминава
нето; 

5. навлиза след знак, забраняващ 
влизането на съответното пътно превоз
но средство, или се движи в забранена
та посока на еднопосочен път; 

6. при неправилно изпреварване, не 
създава опасност за движението; 

7. управлява превозно средство с не
изправности или повреди, които могат да 
застрашат сигурността на движението. 

8. използва мобилен телефон по 
време на управление на превозното 
средство, освен при наличие на ус
тройство, позволяващо използва
нето на телефона без участието 
на ръцете му. 

Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 
лв.: 

1. водач на пътно превозно средство, 
което не е моторно, както и водач на ор
ганизирана група пешеходци, на впре
гатни, товарни или ездитни животни или 
на стада, който наруши правилата за 
движението по пътищата; 

2. водач или пътник, който изхвърля 
от превозно средство предмети или ве
щества, които замърсяват пътя; 

3. лице, на което е отнето изда
деното в Република България наци
онално свидетелство за управление 
на моторно превозно средство и не 



е върнало международното си свиде
телство в съответната служба на 
Министерството на вътрешните 
работи в 7-дневен срок от влизане
то в сила на акта за отнемане; 

4. лице, на което при пребивава
не зад граница е отнето междуна
родното свидетелство за управле
ние на моторно превозно средство, 
издадено в Република България, и не 
е уведомило за това съответната 
служба на Министерството на вът
решните работи в 7-дневен срок от 
влизането си в страната. 

(2) С глоба до 10 лв. се наказва пе
шеходец, който наруши правилата за 
движение. 

(3) С глоба до 10 лв. се наказва път
ник, който не изпълнява задължението 
за използване на предпазен колан или 
носене на каска. 

(4) Когато в резултат на нарушения 
по ал. 1 и 2 са причинени вреди на път
ното превозно средство, на пътници или 
на други лица, нарушителят се наказва 
с глоба от 10 до 50 лв. 

Чл. 185. За нарушение на този за
кон и на издадените въз основа на него 
нормативни актове, за което не е пред
видено друго наказание, виновните се 
наказват с глоба до 20 лв. 

Чл. 186. (1) При маловажни случаи 
на нарушения, които са установени 
в момента на извършването им, на 
мястото на нарушението може да 
бъде наложена глоба с фиш в размер 
до 15 лв. Издаденият за наложената 
глоба фиш трябва да съдържа дан
ни: за самоличността на служите-

,ля, наложил глобата; за самолич
ността на нарушителя; за място
то и времето на нарушението; за 
нарушените разпоредби и за разме
ра на глобата. Фишът се подписва 
от служителя, наложил глобата, и 
от нарушителя, когато е съгласен 
да плати глобата, и се изпраща за 

изпълнение на съответното данъч
но подразделение. На нарушителя 
се дава екземпляр от фиша, за да 
заплати глобата доброволно. 

(2) На лице, което оспорва извър
шеното от него нарушение или разме
ра на наложената му глоба или откаже 
да подпише фиша, се съставя акт. 

(3) Фиш за неправилно паркирано 
моторно превозно средство може да се 
издаде и в отсъствие на нарушителя. В 
този случай първият екземпляр от фи
ша се закрепва към моторното превоз
но средство, като се вземат мерки той 
да не се повреди от атмосферните ус
ловия. Закрепването на фиша към мо
торното превозно средство е равносил
но на връчването му. Вторият екземпляр 
се изпраща по пощата, а третият екзем
пляр остава за съхранение в службата 
за контрол. 

(4) Издаден фиш, глобата по кой
то не е платена доброволно в 7-дне
вен срок от датата на издаването 
му в съответното данъчно подраз
деление, се смята за влязло в сила 
наказателно постановление. 

Чл. 187. Собственик или длъжнос
тно лице, което нареди или съзнателно 
допусне негов подчинен да извърши на
рушение по този закон, се наказва с на
казанието, предвидено за извършеното 
нарушение. 

Чл. 188. Собственикът или този, на 
когото е предоставено моторно превоз
но средство, отговаря за извършеното 
с него нарушение. Собственикът се на
казва с наказанието, предвидено за из
вършеното нарушение, ако не посочи на 
кого е предоставил моторното превоз
но средство. 

Чл. 189. (1) Актовете, с които се ус
тановяват нарушенията по този закон, 
се съставят от длъжностните лица на 
службите за контрол, предвидени в то
зи закон. 

(2) Редовно съставените актове по 



този закон имат доказателствена сила 
до доказване на противното. 

(3) Свидетел по акта може да бъде и 
служебно лице. 

(4) Наказателните постановления се 
издават от министъра на вътрешните 
работи, от министъра на транспорта и 
съобщенията и от кметовете на общи
ните или от определени от тях длъжнос
тни лица съобразно тяхната компетен
тност. 

(5) (Отм., ДВ бр. 43 от 2002 г.) 
(6) За неуредените в този закон слу

чаи по съставянето на актовете, изда
ването и обжалването на наказателни
те постановления и по изпълнението на 
наложените наказания се прилагат раз
поредбите на Закона за административ
ните нарушения и наказания. 

Чл. 190. (1) След влизането в сила 
на наказателно постановление, с което 
се налага наказание на водач или соб
ственик на моторно превозно средство, 
препис от него се предоставя на съот
ветното поделение на Министерството 
на вътрешните работи, където се водят 
на отчет водачът и моторното превозно 
средство. Иззетите в този случай сви
детелства за управление се изпращат 
на съответната служба на Министер
ството на вътрешните работи за съхра
нение и отчет. 

(2) Наказанието "лишаване от право 
да се управлява моторно превозно сред
ство" тече от датата на изземването на 
свидетелството за управление. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. (1) Към Министерския съвет 

се създава Държавно-обществена 
консултативна комисия по пробле
мите на безопасността на движе
нието по пътищата за координира
не на действията между държавните ор
гани и обществеността във връзка с 
проблемите на безопасността на движе
нието по пътищата. 

(2) Комисията по ал. 1: 
1. подпомага Министерския съ

вет при вземане на решения, свър
зани с безопасността на движение
то по пътищата; 

2. дава становища и разработва 
проекти на закони и подзаконови нор
мативни актове, имащи отношение 
към безопасността на движението 
по пътищата; 

3. анализира информацията и из
готвя ежегоден доклад за състоя
нието на безопасността на движе
нието по пътищата, който се раз
глежда от Министерския съвет; 

4. изготвя национални програми 
за подобряване състоянието на бе
зопасността на движението по пъ
тищата, които се приемат от Ми
нистерския съвет; 

5. дава предложение за необходи
мите държавни и общински разхо
ди за осигуряване безопасността на 
движението; 

6. координира и предприема мер
ки за изпълнението на международ
ните програми по безопасността 
на движението; 

7. участва в работната група 
"Безопасност на движението" към 
Комитета по вътрешен транспорт 
при Европейската икономическа ко
мисия на ООН. 

(3) Съставът, финансирането, 
функциите, задачите и редът за осъщес
твяване на дейността на органа по ал. 
1 се определят от Министерския съвет. 

§ 1а. Областните управители и 
кметовете на общините набеляз
ват мерки за подобряване на състо
янието по безопасността на движе
нието по пътищата на своите те
ритории, като за целта разработ
ват програми съгласувано с коми
сията по § 1, ал. 1. 

§ 2. (1) Снетите от отчет пътни пре
возни средства се считат за отпадъци 



по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителни
те разпоредби на Закона за огранича
ване на вредното въздействие на отпа
дъците върху околната среда. 

(2) Министерският съвет опреде
ля условията и реда за събиране, 
предаване, съхраняване и разком-
плектоване на пътните превозни 
средства по ал. 1, 

(3) Дейността по ал. 2 може да се осъ
ществява от търговци върху собствени 
или наети терени въз основа на разре
шение, издадено от министъра на окол
ната среда и водите. 

(4) Общините се задължават да от
реждат терени за осъществяване на 
дейността по ал. 2, когато тя се извър
шва от търговски дружества с общин
ско участие. 

§ 3. По всички проекти, свързани с ор
ганизиране на движението по пътища
та, при направено искане от страна на 
заинтересуваните лица съответните 
служби на Министерството на вътреш
ните работи са длъжни в едномесечен 
срок да дадат писмено становище. 

§ 4. Министърът на образованието и 
науката осигурява чрез съответните 
учебни планове задължителното изуча
ване от учениците в системата на сред
ното образование на правилата за дви
жение по пътищата. 

§ 5. Лицата, които се обучават за во
дачи на моторни превозни средства в 
организирани по съответния ред фор
ми на обучение, не носят отговорност 
по този закон за пътнотранспортни про
изшествия, както и за последиците от 
тях, станали по време на практически 
занятия, освен ако са действали умиш
лено. 

§ 6. По смисъла на този закон: 
1. "Път" е всяка земна площ или съо

ръжение, предназначени или обикнове
но използвани за движение на пътни 
превозни средства или на пешеходци. 
Към пътищата се приравняват и улици

те. 
2. "Пътна лента" е надлъжна част от 

пътя, очертана или не с маркировка и 
осигуряваща движението на недвуко-
лесни пътни превозни средства в една 
посока едно след друго. 

3. "Платно за движение" е общата ши
рочина на пътните ленти. Пътят може 
да има няколко платна за движение, ви
димо отделени едно от друго. 

4. "Граница на платното за движени-
е" е линията, очертана или не с пътна 
маркировка, която отделя платното за 
движение от другите конструктивни еле
менти на пътното платно - банкет, тро
тоар, лента за принудително спиране и 
други. Линията, с която се очертава 
"В1)5"-лентата, също е граница на плат
ното за движение. 

5. "Пътен банкет" е надлъжна част от 
пътя, ограничаваща платното за движе
ние. Банкетът може да бъде укрепен или 
неукрепен. 

6. "Тротоар" е изградена, оградена 
или очертана с пътна маркировка над
лъжна част от пътя, ограничаваща плат
ното за движение и предназначена са
мо за движение на пешеходци. 

7. "Пътно платно" е общата широчи
на на банкетите, тротоарите, платното 
за движение и островите на платното за 
движение. 

8. "Кръстовище" е място, където два 
или повече пътя се пресичат, разделят 
се или се събират на едно ниво. 

9. "Одобряване на типа (типово 
одобрение)" е процедура за удосто
веряване, че даден тип пътно пре
возно средство, система, компо
нент или отделен технически възел 
отговарят на техническите изис
квания, определени в наредбите по 
чл. 138, ал. 4 и 5; 

10. "Пътно превозно средство" е съ
оръжение, придвижвано по пътя на ко
лела и използвано за превозване на хо
ра и/или товари. Към пътните превозни 



средства се приравняват трамваите и 
самоходните машини, когато се прид
вижват по пътищата. 

11. "Моторно превозно средство" е 
пътно превозно средство, снабдено с 
двигател за придвижване, с изключе
ние на релсовите превозни средства. 

12. "Автомобил" е недвуколесно без-
релсово моторно превозно средство, ко
ето се използва за превозване на път
ници и товари или за теглене на други 
пътни превозни средства. Към автомо
билите се приравняват и тролейбусите. 
В зависимост от предназначението си 
автомобилите биват: 

а) леки - за превозване на пътници, в 
които броят на местата за сядане без 
мястото на водача не превишава 8; 

б) товарни - за превозване на товари 
и/или за теглене на ремарке; 

в) автобуси - за превозване на път
ници с повече от 8 места за сядане без 
мястото на водача; 

г) специални - с постоянно монтира
на апаратура, съоръжения или машини, 
които не позволяват използването им за 
други цели. 

13. "Мотоциклет" е двуколесно пътно 
превозно средство с кош или без кош, 
което има двигател с работен обем над 
50 куб. см. Към мотоциклетите се при
равняват и моторните превозни сред
ства с три колела, чиято маса без товар 
не надвишава 400 кг, както и двуколес-
ните пътни превозни средства, които 
имат двигател с работен обем до 50 
куб.см и чиято конструктивна макси
мална скорост надвишава 45 км/ч. 

14. "Мотопед" е дву- или триколесно 
пътно превозно средство, което има 
двигател с работен обем до 50 куб. см и 
чиято конструктивна максимална 
скорост не надвишава 45 км/ч. 

15. "Трактор" е моторно превозно 
средство, предназначено за извършва
не на специфични дейности, както и за 
теглене на товарни ремаркета. В дви

жението по пътищата се допускат само 
колесните трактори. Към колесните 
трактори се приравняват и самоходни
те шасита. 

16. "Самоходна машина" е съоръже
ние или машина, предназначена за из
вършване на специфични дейности и 
движеща се или придвижвана по пъти
щата само по изключение. Такива са: 
електрокарите, мотокарите, селскосто
панските и строителните машини и дру
ги подобни. Самоходната машина е ма
логабаритна, когато е с теглително уси
лие до 200 кг, максималната й скорост 
на движение е до 25 км/час, колеята -
до 900 мм, и масата без товар - до 900 
кг. 

17. "Ремарке" е пътно превозно сред
ство, предназначено да бъде теглено от 
моторно превозно средство. Към ремар
кетата се приравняват и полуремарке-
тата. 

18. "Полуремарке" е пътно превозно 
средство, което се прикачва към мотор
но превозно средство така, че част от 
него лежи върху моторното превозно 
средство и значителна част от неговата 
маса и от масата на неговия товар се 
носи от моторното превозно средство. 

19. "Велосипед" е пътно превозно 
средство най-малко с две колела, което 
се привежда в движение с мускулната 
сила на лицето, което го управлява, с 
изключение на инвалидните колички. 

20. "Състав от пътни превозни сред
ства" са механично свързани пътни пре
возни средства, които участват в дви
жението по пътищата като едно цяло. 

21. "Категория на моторно превозно 
средство" е група моторни превозни 
средства, обединени съобразно пред
назначението им и конструктивните им 
особености. 

22. "Натоварване на ос" е частта от 
масата с товар, която се носи от всяка 
ос на пътното превозно средство. 

23. "Извънгабаритно пътно превоз-



но средство" е пътно превозно средство 
(или състав от пътни превозни сред
ства), което с товар или без товар над
вишава допустимите размери или ма
са, определени по реда на чл. 139, ал. 1, 
т.2. 

24. "Бавнодвижещо се пътно превоз
но средство" е пътно превозно средство, 
което по конструктивни причини не мо
же да се движи със скорост, по-висока 
от 30 км/ч. Към бавнодвижещите се път
ни превозни средства се приравняват и 
тези, които поради характера на превоз
вания от тях товар не могат да се дви
жат със скорост, по-висока от 30 км/ч. 

25. "Водач" е лице, което управлява 
пътно превозно средство или води ор
ганизирана група пешеходци, което во
ди или кара впрегатни, товарни или ез-
дитни животни или стада по пътищата. 

26. "Пътник" е лице, което се намира 
във или на пътно превозно средство, но 
не участва в управлението му. 

27. "Участник в пътнотранспортно про
изшествие" е всеки, който е пострадал 
при произшествието или с поведението 
си е допринесъл за настъпването му. 

28. "Участник в движението" е всяко 
лице, което се намира на пътя и със сво
ето действие или бездействие оказва 
влияние на движението по пътя. Такива 
са водачите, пътниците, пешеходците, 
както и лицата, работещи на пътя. 

29. "Обществен превоз" е този, който 
се извършва с превозно средство сре
щу заплащане. 

30. "Пътнотранспортно произшестви-
е" е събитие, възникнало в процеса на 
движението на пътно превозно средство 
и предизвикало нараняване или смърт 
на хора, повреда на пътно превозно 
средство, път, пътно съоръжение, товар 
или други материални щети. 

31. "Предимство" е правото на един 
участник в движението да премине пре
ди друг през дадено място от пътното 
платно. 

32. "Маловажно" е нарушението, ко
ето, макар и с незначителни отклоне
ния от нормативно предписаното пове
дение на участника в движението, при 
друга пътна обстановка би могло да до
веде до настъпване на пътнотранспор
тно произшествие. 

33. "Повторно" е нарушението, извър
шено в едногодишен срок, а в случаите 
по чл. 174, ал. 2 - в двегодишен срок от 
влизането в сила на наказателното пос
тановление, с което на нарушителя е на
ложено наказание за същото по вид на
рушение. Когато наказанието е лишава
не от право да се управлява моторно 
превозно средство, срокът започва да 
тече от неговото изтърпяване. 

34. "Технически допустима макси
мална маса"е максималната маса на 
пътното превозно средство в на
товарено състояние, посочена от 
производителя, допустима за него
вата конструкция и производстве
но изпълнение. 

35. "Допустима максимална маса" 
е разрешената максимална маса на 
пътното превозно средство в нато
варено състояние, определена за до
пустима от компетентните органи. 

36. "Повишена проходимост" е на
лице, когато моторните превозни 
средства отговарят на определе
ни условия за преодоляване на нак
лон, задвижващи оси, преден и заден 
ъгъл на проходимост, блокиране на 
диференциала, просвет и др. 

37. "Препятствие на пътя" е на
рушаване целостта на пътното 
покритие, както и предмети, вещес
тва или други подобни, които се на
мират на пътя и създават опас
ност за движението. 

38. "Светлинен сигнал" е светли
на с определен цвят, излъчвана от 
светещо поле с определени форма 
и размери. 

39. "Участък с концентрация на 



пътнотранспортни произшествия" 
е участък от пътя, на който за да
ден период са настъпили повече от 
определен брой пътнотранспортни 
произшествия. 

40. "Първа долекарска помощ" е при
лагането на подходящи животопод-
държащи действия и мероприятия за 
предотвратяване на усложненията, 
получени при травми, свързани с път
нотранспортни произшествия, на мяс
то или в близост до него от водачи на 
моторни превозни средства и други 
участници в движението до идването 
на екип от "Спешна медицинска по
мощ". 

41. "Тип превозно средство" са пре
возните средства, спадащи към една 
категория, произведени от един и същ 
производител, обозначени от него по 
унифициран начин (производствена 
марка, VIN-код на превозното средство, 
търговска марка и др.), които не се раз
личават по съществените си харак
теристики. 

42. "Упойващо вещество" е всяко 
вещество, природно или синтетично, 
включено в Списък I и Списък II на Един
ната конвенция по упойващите вещес
тва от 1961 г. 

43. "Пускане на пазара"е преминава
нето към етапа на разпространение и/ 
или използване, безплатно или срещу 
заплащане на моторно превозно сред
ство, ремарке, система, компонент 
или отделен технически възел след 
етапа на производство или внос за пър
ви път в страната. 

44. "Пускане в действие" е момен
тът при който компонентът или от
делният технически възел преминава 
в етап на първо ползване от крайния 
потребител. 

§ 6а. За издаване на разрешения и дру
ги документи по този закон се запла
щат такси, определени в тарифи, при
ети от Министерския съвет по пред-

ложения на министъра на транспорта 
и съобщенията, министъра на вътреш
ните работи, министъра на образова
нието и науката, министъра на регио
налното развитие и благоустрой
ството или на министъра на здравео
пазването. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

§ 7. Водачите, получили право за управ
ление на моторно превозно средство от 
категория М преди 1 юни 1996 г., имат пра
во да управляват и моторни превозни сред
ства от категория А с работен обем на дви
гателя до 50 куб. см. 

§7а. (1) Колесните трактори, тег
лените от тях ремаркета и самоход
ни шасита, придобити до 1999г., при 
непълнота на документите за произ
ход или собственост, или на данни за 
техниката, както и когато данните 
са различни от установените върху 
техниката, се регистрират в срок до 
30 септември 2004 г. след представя
нето от собственика на нотариално 
заверена декларация, съдържаща об
стоятелствата по придобиването и 
причината за несъответствието на 
данните. 

(2) При липса на номер на рамата 
(шасито) се определя и нанася нов но
мер. 

§ 8. Нарушенията, извършени до 1 яну
ари 2000 г., не се вземат предвид при въ
веждане на точковата система по чл. 157. 

§ 9. Този закон отменя Закона за дви
жението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 
1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 
1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 
36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 
1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 
21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87от 
1997 г., бр. 11 и 79 от 1998 г.). 

§ 10. Подзаконовите актове по прила
гането на отменения Закон за движение
то по пътищата запазват действието си, до-



колкото не противоречат на този закон. 
§11.(1) Изпълнението на закона се въз

лага на министъра на транспорта и съоб
щенията, на министъра на вътрешните ра
боти, на министъра на регионалното раз
витие и благоустройството, на министъра 
на образованието и науката, на министъ
ра на здравеопазването, на министъра 

• на земеделието и горите и на минис
търа на икономиката. 

(2) За прилагането на този закон и на 
ратифицираните международни договори 
в областта на движението по пътищата ми
нистрите по ал.1 издават наредби и ин
струкции. 

§ 11а. Средствата в размер 1,5 на 
сто от глобите, налагани от Минис
терството на вътрешните работи, 
се използват от контролните орга
ни на Министерството на вътреш-

• ните работи за снабдяване с техни
чески средства за контрол и за тях
ната експлоатация и поддържане. 

§ 12. (нов ДВ бр. 76 от 2002 г.) Режи
мът по чл. 91, както и правомощията 
по чл. 165, ал. 2 т. 1 от този закон, се 
ползват и от специализирани контрол
ни органи на Агенция "Митници" при 
упражняване на определените им по 
Закона за митниците правомощия и 

': при спазване на изискванията по чл.170 
от този закон. 

§12а. (нов ДВ бр.16 от 2003 г.) Ре
жимът по чл.91, както и правомощи
ята по чл.165, ал. 2, т. 1 се ползват 
и от служителите по горите при 

I упражняване на определените им по 
Закона за горите, Закона за лова и 
опазване на дивеча и Закона за ри
барство и аквакултури правомощия 
и при спазване на изиксванията по 

| чл. 170. 
§ 13. Законът влиза в сила от 1 септем

ври 1999 г., с изключение на разпоредби
те на чл. 143, ал. 6 и чл. 157, които се прила
гат от 1 януари 2000 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Към Закон за изменение и допълне

ние на Закона за движението по пъти
щата (ДВ, бр. 43 ОТ 2002) 

§ 78. (1) В срок един месец от влиза
нето в сила на този закон министърът 
на образованието и науката предава на 
министъра на транспорта и съобщени
ята регистъра за издадените и отне
тите разрешения за обучение за придо
биване на правоспособност за управле
ние на моторно превозно средство и по
дадените заявления за издаване на раз
решения за извършване на обучение на 
водачи на моторни превозни средства. 

(2) Срокът по чл. 152, ал. 1, т. 3 за 
издаване на разрешение за обучение на 
водачи на моторни превозни средства 
се удължава с 30 дни за заявленията, 
постъпили до влизането в сила на то
зи закон. 

§ 79. Въвеждането на свидетелство 
за регистрация на моторните превоз
ни средства по чл. 141, ал. 1 се извър
шва при първоначална регистрация, 
промяна в регистрацията и в съот
ветствие с изискванията на Европей
ския съюз. 

§ 80. В 6-месечен срок от влизането 
в сила на този закон Министерският 
съвет приема правилник за прилагане
то на закона. 

§ 81. Наредбите, предвидени в този 
закон, се издават в шестмесечен срок 
от влизането му в сила. 

§ 82. Законът влиза в сила от деня 
на обнародването му в "Държавен вес
тник", с изключение на § 17(чл. 104а на 
ЗДВП) и§76,т. 2(§11а на ЗДВП), които 
влизат в сила един месец след обнарод
ването му. 
Законът е приет от XXXIX Народно съб

рание на 11 април 2002 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание. 

Председател на Народното събрание: 
Огнян Герджиков. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Съгласно §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за движението по 

пътищата подзаконовите актове по прилагането на отменения ЗДП запазват действието 
си, доколкото не противоречат на този закон. 

За прилагането на закона и на ратифицираните международни договори в областта на 
движението по пътищата се издават наредби и инструкции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ 
(Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г.) 
Чл.1.8. (1) 

1. Синя или червена 
пробляскваща светли
на - обозначава мотор
но превозно средство 
със специален режим 
на движение. 

2. Жълта мигаща или 
проблясваща светлина 
- обозначава моторно 
превозно средство, ко

ето поради специфичния си режим на 
движение представлява препятствие 
или опасност за движението по пътя. 

3. „Състав от пътни 
превозни средства" -
състои се от три тела, 
излъчващи оранжева 

светлина и разположени над предна
та част на кабината на теглещото мо
торно превозно средство. 

4. „Република Бълга
рия" - знакът има фор
мата на елипса, бял 
цвят, черна крайна иви
ца и черни букви. Поста
вя се на задната верти

кална част до табелата с регистрацион
ния номер на регистрираните в Репуб
лика България пътни превозни средс
тва, които напускат нейната територия. 

5. „Деца" - знакът има 
формата на квадрат с 
оранжев цвят и с черна 
крайна ивица, върху 
който с черен цвят е 
изобразен символът от 

пътен знак А19. Поставя се отпред и 
отзад на моторните превозни средс
тва, които превозват организирани 
групи от деца. 

6. „Глух или глухоням 
водач" - знакът има 
форма на кръг, с жълт 
цвят, черна крайна иви
ца и черен символ. Пос
тавя се в долния десен 
ъгъл на предното стък

ло и в долния ляв ъгъл на задното стък
ло на моторно превозно средство, управ
лявано от глух или глухоням водач. 

7. „Инвалид" - знакът 
има формата и изобра
жението на пътен знак 
Д21. Поставя се на чел
ната страница на карта
та, която се издава на 
инвалиди за ползване 
на улеснения при дви

жение с моторни превозни средства, 
когато те са водачи или пътници. Кар
тата се поставя в долния десен ъгъл на 
предното стъкло на превозното средс
тво и се сваля, когато то не обслужва 
притежателя на документа. 

8. „Извънгабаритно 
пътно превозно средс
тво" - знакът представ
лява табела с формата 

на правоъгълник, върху която са нане
сени успоредни и наклонени червени 
и бели светлоотразителни ленти и над
пис „Извънгабаритен" с черен цвят. 
Поставя се отпред и отзад на пътното 



превозно средство, което е извънгаба-
ритно или превозва извънгабаритен то
вар, както и на съпровождащия го ав
томобил. 

9. „Опасен товар" -
знакът представлява 
табела с форма на пра
воъгълник със светло-
отразително покритие 
в оранжев цвят, върху 
което с цифри с черен 

цвят се изписва идентификационният 
код за степента на опасност на товара, 
а под него - идентификационният код 
за вида на опасния товар. Поставя се 
отпред вляво над бронята и отзад в ля
вата страна на превозните средства, 
превозващи опасни товари. 

10. „Товарен автомо
бил или трактор с мак
симално допустима ма
са над 3,5 тона и дъл
жина над 7,00 м" - зна
кът представлява една 
(А) или комбинация от 
две (Б или В) или чети

ри (Г) правоъгълни табели, върху кои
то са нанесени успоредни и наклонени 
червени флуоресциращи и жълти свет-
лоотразителни ленти. Поставя се отзад 
на превозното средство. Броят и начи
нът на поставяне на табелите се опре
деля в зависимост от конфигурацията 
и габаритните размери на превозното 
средство. 

11. „Ремарке или по-
луремарке с максимал
но допустима маса над 
3,5 тона и дължина над 
7,00 м" - знакът предс
тавлява една (А) или 
комбинация от две (Б 
или В) или четири (Г) 

правоъгълни светлоотразителни та
бели с жълт цвят и червена флуорес
цираща крайна ивица. Поставя се от
зад на превозното средство. Броят и 
начинът на поставяне на табелите се 

определя в зависимост от конфигура
цията и габаритните размери на пре
возното средство. 

12! „Бавнодвижещо се 
моторно превозно 
средство" - знакът пред
ставлява табела с фор
ма на равностранен 
триъгълник със скосени 
върхове и светлоотра-

зително покритие в червен цвят и впи
сан в него червен флуоресциращ триъ
гълник. Поставя се отзад на бавнодви-
жещите се моторни превозни средст
ва, както и на прикачените към тях ре
маркета. 

13. „Военна колона" -
знакът има формата на 
правоъгълник с бял 
цвят, надпис „Военна 

колона" с черен цвят и изображението 
на пътен знак А39. Поставя се отпред 
на първото и отзад на последното пре
возно средство от колоната. 

14. „Такси" (Наредба 
№ 34 от 6.12.1999 г). 
Знакът има формата на 
пресечена пирамида с 

бял цвят, вътрешно осветление и изпи
сан двустранно надпис с черен цвят. 
Надписът може да бъде повторен с ла
тински букви - „Тахi". Поставя се пер
пендикулярно на надлъжната ос, вър
ху покрива на моторното превозно 
средство, извършващо таксиметров 
превоз. 

15. „Учебен автомо
бил" (Наредба № 37 от 
2 август 2002 г). 

Знакът представлява 
табела с формата на 
правоъгълник със син 

цвят и бяла буква „У". Поставя се на 
предната и задната вертикална част на 
моторното превозно средство, което се 
движи с учебна цел. На леките автомо
били може да се поставя на покрива, 
но не трябва да бъде изписан двуст-



ранно. Знакът се използва за обозна
чаване и на другите превозни средст
ва, които се движат с учебна цел. 

Чл. 20. (1) На регистрираните моторни 
превозни средства, с изключение на мо
тоциклетите и мотопедите, отпред и от
зад се поставят табели с регистрацион
ни номера. 

(2) На мотоциклетите и мотопедите, 
както и на ремаркетата табела с регист

рационен номер се поставя само отзад. 
(3) Табелата с регистрационния но

мер е с бял цвят, върху който с черни 
букви и цифри са изписани кодът на ре
гиона, където е регистрирано моторно
то превозно средство, серията и поред
ният номер. 

(4) Табелата с регистрационния номер 
отговаря на съответните изисквания на 
стандартизационните документи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПЪТНИ СВЕТОФАРИ 
(Наредба № 17 от 2001 г.) 
Чл. 30. (1) Пътните светофари се из

ползват за регулиране движението на 
пътните превозни средства и на пеше
ходците. Те имат светещи полета с оп
ределени: разположение, цвят, форма 
и символи върху тях. Със светещите по
лета към участниците в движението се 
подават светлинни сигнали с опреде
лено значение. 

(2) В зависимост от предназ
начението си пътните светофа
ри са за регулиране движени
ето на: 

1. пътните превозни средства 
на кръстовища, пешеходни пъ
теки, стеснени и други участъ
ци от пътя; 

2. пътните превозни средства 
по отделна пътна лента; 

3. трамваите; 

4. пешеходците; 

5. пътните превозни 
средства на железопъ
тен прелез. 

Чл.31. (1) За регулиране движението 
на пътните превозни средства на кръс
товища, пешеходни пътеки, стеснени и 
други участъци от пътя се използуват 
светофари с по 3 светещи полета, с кои
то се подават немигащи светлинни сиг
нали с червен, жълт и зелен цвят на свет
лината. 

(2) Светещите полета са подредени 
вертикално, като полето за червената 
светлина е отгоре, за жълтата - в среда
та, а за зелената - отдолу. 

(3) Светещите полета имат формата 
на кръг. Светещото поле за зелената 
светлина може да има формата на 
стрелка (стрелки) на черен фон, но в то
зи случай върху светещите полета за 
червената и жълтата светлина са нане
сени контурите на същата стрелка 
(стрелки). Стрелката, съответстваща на 
посоката за движение направо, е насо
чена нагоре. 

(4) Когато светещото поле за зелена
та светлина на светофар с 3 светещи 
полета е с формата на стрелка (стрел
ки) и върху светещите полета на черве-



ната и жълтата светлина са нанесени 
контурите на същата стрелка (стрелки), 
значението на сигналите на този све
тофар се отнася само за посоката (по
соките), указвана (указвани) от стрел
ката (стрелките). 

(5) Светофар с 3 светещи полета, на 

които светещото поле за зелената свет
лина е с формата на стрелка (стрелки) 
и върху светещите полета за червена
та и жълтата светлина са нанесени кон
турите на същата стрелка (стрелки), се 
използва само когато сигналите за пре
минаване и спиране не се подават ед
новременно към всички пътни превозни 
средства от даден вход на кръстовище
то. В този случай конфигурацията на 
стрелките в светещите полета на отдел
ните светофари от този вход съответст
ва на разрешените посоки за движение 
от отделните пътни ленти и на този вход 
на кръстовището не може да се поставя 
светофар, светещото поле за зелената 
светлина на който е с формата на кръг. 

(6) Последователността на подаване 
на светлинните сигнали от един свето
фар е следната: червена светлина ед
новременно светещи червена и жълта 
светлина - зелена светлина - жълта свет
лина. 

(7) Светлинните сигнали имат следно
то значение: 

1. червена светлина - означава „Пре
минаването е забранено". Водачите на 
пътни превозни средства не трябва да 
преминават „стоп-линията" или, ако ня
ма такава, да преминават линията, на 
която е поставен светофарът. Когато 
светофарът е поставен в средата на 

кръстовището, водачите не трябва да 
навлизат в кръстовището или на пеше
ходната пътека; 

2. едновременно светещи червена и 
жълта светлини - означава „Преминава
нето е забранено". Този сигнал предуп
реждава водачите, че предстои подава
не на сигнал със зелена светлина; 

3. зелена светлина - означава „Преми
наването е разрешено". Но когато този 
сигнал е подаден на кръстовище, той не 
разрешава на водачите да навлизат в 
кръстовището, ако след като навлязат, 
те не ще могат да го напуснат до след
ващата смяна на сигнала; 

4. жълта светлина - означава „Внима
ние, спри!". Това не се отнася само за 
онези от водачите, които в момента на 
подаването на този сигнал, след като им 
е било разрешено преминаването, са 
толкова близо да светофара, че не мо
гат да спрат, без да създадат опасност 
за движението. При подаване на този 



сигнал на кръстовище водачите, които 
навлизат или се намират в кръстовище
то, са длъжни да го освободят. 

(8) Светофарите се поставят от дясна
та страна на пътя. За да бъдат забеля
зани своевременно, те' може да бъдат 
поставени над пътя, от лявата страна 
или в средата на кръстовището. 

(9) Когато конкретните условия нала
гат това, сигналите, които се подават от 
един светофар, могат да бъдат повторе
ни чрез поставянето на допълнителен 
светофар. Светофар за повтаряне на 
светлинните сигнали може да се поста
вя над пътя, от лявата страна на пътя или 
на изхода на кръстовището, но така, че 
да не заблуждава участниците в движе
нието. 

Чл. 32. На светофар с три светещи по
лета, на нивото на светещото поле за 
зелена светлина с формата на кръг, от 
едната или от двете страни може да има 
допълнително светещо поле със зеле
на светлина с формата на стрелка. 

кръстовището. Този сигнал се подава 
само едновременно с включени черве
на и/или жълта светлина на светофара. 

Чл. 33. (1) За регулиране движението 
на пътни превозни средства по отделна 
пътна лента се използва светофар, с 
който се подават немигащи светлинни 
сигнали с червен и зелен цвят на свет
лината. 

(2) Когато светещите полета на свето
фара са обособени самостоятелно, те се 
подреждат хоризонтално, като полето за 
червената светлина е отляво, а за зеле
ната - отдясно. 

(3) Светещото поле за червената свет
лина има формата на две косо преси
чащи се наклонени ленти. Светещото 
поле за зелената светлина има форма
та на стрелка, насочена надолу. 

(4) Светлинните сигнали имат следно
то значение: 

1. червена светлина - означава „Дви
жението по лентата е забранено"; 

2. зелена светлина - означава "Движени
ето по лентата е разрешено". 

Включването на тази светлина означа
ва, че водачите могат да продължат 
движението си само в указаната от 
стрелката посока при условие, че про
пускат пътните превозни средства и пе
шеходците, които преминават през 

(5) Когато и двете светлини не светят, 
посоката за движение по лентата се 
указва от пътен знак Д1, определящ 
броя на пътните ленти и посоките за 
движение по тях, а когато такъв знак ня
ма - движението по лентата, над която 



е поставен светофарът, е забранено. 
(6) Светофарът за регулиране на дви

жението на пътните превозни средства 
по отделна пътна лента се поставя в 
средата над пътната лента. 

Чл.34. (1) За регулиране движението 
на трамваите може да се използва све
тофар с 4 светещи полета, 3 от които са 
разположени хоризонтално едно до дру
го, а четвъртото е разположено в сре
дата под тях. С тези светещи полета се 
подават немигащи светлинни сигнали с 
луннобял цвят. 

(2) Сигналите на светофара имат след
ното значение: 

1. включени всички горни светлини и 
изключена долна светлина - навлизане
то в кръстовището е забранено; 

2. включени долна светлина и горна над 
нея - разрешено е движението направо; 

3. включени долна светлина и горна дяс
на - разрешено е движението надясно; 

4. включени долна светлина и горна ля
ва - разрешено е движението наляво; 

3) Едновременното подаване на сиг
нали по точки 2, 3 и 4 разрешава пре
минаване в съответните посоки. 

(4) Когато светофар за регулиране дви
жението на трамваите е поставен заед
но със светофар за регулиране движе
нието на пътните превозни средства на 
кръстовища, пешеходни пътеки и стес
нени участъци от пътя, водачите на трам
ваите спазват сигналите на светофара за 
регулиране движението на трамваите; 

(5) Светофар за регулиране движени
ето на трамваите може да се използва 
и за регулиране движението на тролей
бусите и автобусите от редовните ли
нии за обществен превоз на пътници. 

Чл. 35. (1) За регулиране движението 
на пешеходците се използва светофар 
с две светещи полета, с които се пода
ват немигащи светлинни сигнали с чер
вен и зелен цвят на светлината. 

(2) Светещите полета на светофара са 
подредени вертикално като полето за 
червената светлина е отгоре, а за зеле
ната - отдолу. 

(3) Светещото поле за червената свет
лина е с формата на застанал непод
вижно пешеходец, а светещото поле за 
зелената светлина - с формата на дви-



жещ се пешеходец. 
(4) Светлинните сигнали имат следно

то значение: 
1. червена светлина - означава „Пре

минаването е забранено". Пешеходци
те, които се намират на платното за дви
жение при подаването на този сигнал, 
са длъжни да го освободят; 

2. зелена светлина - означава „Преми
наването е разрешено". 

За улесняване на слепите пеше
ходци, зелената светлина, която разре
шава преминаване през платното за 
движение на пешеходците, може да бъ
де съпроводена със звуков сигнал. 

Чл. 36. (1) За регулиране движението на 
пътни превозни средства на железопътен 
прелез се използва светофар с едно или 
две, разположени хоризонтално едно до 
друго, светещи полета, с формата на кръг. 

(2) Светофарът подава сигнал, състо
ящ се от една или две последователно 
мигащи една след друга червени свет
лини, който означава „Преминаването 
е забранено". 

Светофарът може да се поставя и пред 
подвижни мостове, на фериботи, прис
танища и на места, където на пътя из
лизат моторни превозни средства със 
специален режим на движение. 

Чл. 37. Жълта мигаща светлина, пода
вана от пътен светофар или от друго ус
тройство, означава „Внимание!". Вода
чите и пешеходците могат да продъл
жат движението си, но са длъжни да 
бъдат внимателни и предпазливи. 

При регулиране на движението на 
ППС с трисекционни пътни светофари 
се използват и следните допълнител
ни средства за сигнализиране: 

1. указател за завиване наляво на 
кръстовище с пътни светофари - за указ
ване на водачите, завиващи наляво, че 
преминаването направо и надясно 
през кръстовището на насрещнодвиже-
щите се ППС е забранено. 

УКАЗАТЕЛ ЗА ЗАВИВАНЕ НАЛЯВО НА КРЪСТОВИЩЕ 
С ПЪТНИ СВЕТОФАРИ - С5 

2. светлинен указател на скоростта -
за указване на препоръчителна ско
рост за движение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПЪТНИ ЗНАЦИ 
(Наредба № 18 от 2001 г.) 
Чл. 38. Пътните знаци са: 
1. предупредителни за опасност - гру

па „А"; 
2. с предписания за участниците в дви

жението: 
а) група „Б" - относно предимството; 
б) група „В" - за въвеждане на забрана 

и за отменяне на въведена забрана; 
в) група „Г" - със задължителни пред

писания; 
г) група „Д" - със специални предписа

ния. 
3.указателни: 
а) група „Е" - даващи допълнителна ин

формация; 
б) група „Ж" - за направления, посоки 

и обекти и др.; 
4. допълнителни табели - група „Т". 
Чл. 39. (1) Пътните знаци имат опреде

лени форма, размери, цвят и символи. 
(2) Размерите на пътните знаци тряб

ва да бъдат такива, че да са видими и 
лесно разбираеми, както през деня, та
ка и през нощта. 

(3) При необходимост надписите в 
пътните знаци може да бъдат повторе
ни с латински букви. 

(4) Пътните знаци от групи „А" и „Ж", 
използвани при временна промяна на 
организацията на движението по пътя 
поради строителство или ремонт, дей
ности по поддръжката, аварийни ситу
ации и други подобни, имат жълт фон. 

(5) Символите в отделен пътен знак пе
риодично може да се променят. 

(6) При изобразяването на пътни зна
ци с помощта на светещи елементи се 
допуска тъмният цвят да бъде заменен 
със светъл, като съответно светлият 
цвят бъде заменен с тъмен. Червеният 
цвят не може да бъде променян. 

(7) За изобразяване на превозни сред
ства в пътните знаци се използват след
ните символи: 

- моторно превозно сред
ство, с изключение на мо
тоциклетите без кош и 
мотопедите; 

- товарен автомобил; 

- автобус 

- тролейбус 

- трамваи 

- влак 

- ремарке, с изключе
ние на полуремарке-
тата и едноосните ре
маркета; 

- ремарке 

- трактор и самоходна 
машина 

- мотоциклет и мото
пед 

- велосипед 



- пътно превозно сред
ство, теглено от жи
вотни; 

- ръчна количка за 
превоз на товари, 
теглена или бутана 
от човек; 

- пътно превозно сред
ство, превозващо опа
сен товар. 

Чл. 40. (1) Пътните знаци се поста
вят от дясната страна на пътя срещу 
посоката на движението, така че да 
бъдат лесно разпознавани и своевре
менно възприемани от участниците в 
движението. Всеки знак, поставен от
дясно, може да бъде повторен над 
или на другата страна на пътя, когато 
местните условия са такива, че съ
ществува опасност той да не бъде за
белязан своевременно. 

(2) При необходимост пътните зна
ци се поставят на островите върху 
платното за движение и в разделител
ната ивица на път с отделни платна 
за движение. 

(3) Пътните знаци се поставят така, 
че да не пречат на движението на пре
возните средства и на пешеходците. 
Те не трябва да се закриват един друг 
или от други препятствия, съоръже
ния или принадлежности в обхвата на 
пътя. 

(4) Пътните знаци се поставят на та
кова разстояние един от друг, че во
дачите да могат да извършват дейст
вията, изисквани от тях, своевремен
но и безопасно. 

(5) На едно и също място може да се 

поставят не повече от 2 различни пътни 
знака и 2 допълнителни табели - по една 
под всеки знак. По изключение в населе
ните места може да се поставят на едно 
място до 3 различни пътни знака. Това 
не се отнася за пътните знаци от група 
Ж. 

(6) Пътните знаци се поставят един 
под друг, а когато са над платното за 
движение - един до друг, при спазва
не отгоре надолу или отляво надясно 
на следния ред: предупредителен -
група „А", с предписание - групи „В", 
„Г" и „Д", указателен - групи „Е" и „Ж". 
Пътните знаци относно предимство
то - група „Б", се поставят винаги от
горе или отляво. В останалите случаи 
- при 2 пътни знака от една и съща 
група, знакът с по-голямо значение за 
безопасността на движението се пос
тавя отгоре или отляво. 

(7) При необходимост пътните зна
ци се поставят на преносими стойки 
върху платното за движение. В тези 
случаи участниците в движението 
спазват тези пътни знаци дори тога
ва, когато противоречат на светлин
ните сигнали и на останалите пътни 
знаци. 

Чл. 41. (1) Пътният знак, поставен 
отдясно, е валиден за цялата широ
чина на частта от платното за дви
жение, предназначена за движение в 
съответната посока. С допълнител
на табелка валидността на някои зна
ци може да бъде ограничена само за 
една пътна лента от платното за дви
жение. 

(2) Пътни знаци, чието действие се 
ограничава само до определени ча
сове или дни, могат да бъдат валидни 
само тогава, когато е видима съдър
жащата се в тях информация. 

(3) Пътните знаци на автомагистра
лите, автомобилните пътища и пъти
щата, които са част от международ
ните европейски пътища, трябва да 
бъдат светлоотразителни. 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ - ГРУПА „А" 

|

Чл. 42. (1) Предупредителните път
ни знаци за опасност имат формата 
на равностранен триъгълник, една 
от страните на който е разположена 
хоризонтално, а срещуположният й 
връх - вертикално над нея. Знаците 
имат бял фон, червена гранична 

ивица и символи в черен цвят. 
Различно оформление имат пътни 
знаци А23, А24, А34.1, А34.2, А35.1, 
А35.2, А35.3. 

(2) Предупредителните пътни зна
ци за опасност имат следните изоб
ражения и наименования: 





(3) Символът в пътен знак А24 се със
тои от 3 кръга с червен, жълт и зелен 
цвят, разположени един под друг. 

(4) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 
имат форма на правоъгълник, на който 
дългата страна е разположена верти
кално, с бял фон, с черна гранична ли
ния и съответно с три, две и една чер
вени наклонени ленти, насочени към 
платното за движение. 

Чл.43. (1) Пътен знак А15, поставен с 
допълнителна табела Т14, предупреж
дава за опасност от хлъзгане поради ов
лажняване или заледяване на платно
то за движение в резултат на специфич
ни атмосферни условия. 

(2) Пътен знак А18 предупреждава за 
сигнализирана с пътен знак Д17 пеше
ходна пътека. 

(3) Пътен знак А19 предупреждава за 
опасност от внезапна поява на деца на 
платното за движение. 

(4) Пътен знак А30 се поставя пред пъ
тен участък, където от пътно платно с ед
нопосочно движение се преминава в път
но платно с двупосочно движение. Кога
то платно за еднопосочно движение с 
дължина, по-голяма от 500 м., се изпол

зва временно за двупосочно движение, 
знакът се повтаря на интервали не по-
големи от 500 м. 

(5) Пътен знак А31 се поставя на път, 
който се пресича с трамвайна линия. 

(6) Пътен знак А39 се използва за сиг
нализиране на опасности, за които не 
са предвидени пътни знаци. Той се из
ползва и за предупреждение за приб
лижаване към железопътен прелез, къ
дето движението на влакови компози
ции се извършва с много ниска скорост. 
В този случай, когато през прелеза пре
минава влак, пътното движение се ре
гулира със сигнали, подавани от желе
зопътен служител, придружаващ влака. 

Чл. 44. (1) Извън населените места пре
дупредителните пътни знаци за опасност 
се поставят на разстояние от 100 до 150 
метра преди началото на опасния участък, 
а в населени места - на разстояние от 50 
до 100 метра. При необходимост знаците 
се поставят на друго разстояние, което се 
указва с допълнителна табела Т1. При не
обходимост от предупреждаване за опас
ност по дълъг пътен участък разстояние
то до края на участъка се означава с до
пълнителна табела Т2. 



(2) Извън населени места пътни знаци 
А11 и А19 задължително се повтарят на 
разстояние не по-малко от 50 метра пре
ди опасността. 

(3) Пътни знаци А26, А27 и А28 се пос
тавят само извън населени места, кога
то на пресичаните пътища са поставе
ни пътни знаци Б1 или тези пътища са 
без настилка. 

(4) Пътни знаци А34.1 и А34.2 се пос
тавят непосредствено пред железопъ
тен прелез. 

(5) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 
указват разстоянието от мястото, къде
то са поставени, до железопътен пре
лез, подвижен мост или ферибот и се 
поставят както следва: А35.1 - на 240 
м, А35.2 - на 160 метра и А35.3 - на 80 
метра преди опасността. Над пътен знак 
А35.1 в зависимост от естеството на 
опасността задължително се поставят 
пътни знаци А10, А11 и А32 или АЗЗ. 

(6) Предупредителните пътни знаци за 
опасност се повтарят при необходимост. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТНОСНО ПРЕДИМСТВОТО - ГРУПА „Б" 

Чл. 45. (1) Пътните знаци относно 
предимството определят реда за пре
минаване на пътните превозни сред
ства през кръстовища и стеснени 

участъци от пътя. 
(2) Пътните знаци относно предим

ството имат следните изображения и 
наименования: 

(3) Пътен знак Б1 има формата на рав
ностранен триъгълник, една от страни
те на който е разположена хоризонтал

но, а срещуположният й връх - верти
кално под нея. фонът на знака е бял, а 
граничната ивица е червена. Върху зна-



ка не се поставят надписи и символи. 
(4) Пътен знак Б2 има формата на пра

вилен осмоъгълник, фонът на знака е 
червен, а надписът „SТОР" и гранична
та линия са бели. 

(5) Пътен знак БЗ има формата на 
квадрат, единият от диагоналите на кой
то е разположен вертикално. Централ
ното поле е жълто, рамката - бяла, а гра
ничната линия - черна. 

(6) Пътен знак Б4 има формата и изоб
ражението на пътен знак БЗ, върху кое
то е поставена черна лента, разполо
жена перпендикулярно на долната ля
ва и горната дясна страна на квадрата. 

(7) Пътен знак Б5 има формата на кръг, 
с бял фон и червена гранична ивица. 
Символът на знака се състои от две ус
поредни стрелки - лявата, насочена на
долу, е черна, а дясната, насочена на
горе - червена. 

(8) Пътен знак Б6 има формата на 
квадрат със син фон. Символът на зна
ка се състои от две успоредни стрелки -
лявата, насочена надолу, е червена, а 
дясната, насочена нагоре - бяла. 

Чл. 46. (1) Пътен знак Б1 указва на во
дачите на пътни превозни средства, че 
са длъжни да пропуснат движещите се 
по пътя с предимство, което може да 
стане и без спиране. 

(2) Пътен знак Б2 указва на водачите 
на пътни превозни средства, че са 
длъжни да спрат на „стоп-линията", 
очертана с пътна маркировка, или ако 

няма такава - на линията, на която е пос
тавен знакът. Преди да потеглят отно
во, водачите са длъжни да пропуснат 
пътните превозни средства, които имат 
предимство. 

(3) При необходимост от предварител
но сигнализиране за кръстовище с път 
с предимство преди пътен знак Б1 се 
поставя същият пътен знак с допълни
телна табела Т1, а преди пътен знак Б2 
- пътен знак Б1 с допълнителна табела 
Т7. 

(4) Пътен знак БЗ се поставя в нача
лото на пътя с предимство и се повтаря 
пред всяко следващо кръстовище по то
зи път. На другите пътища с настилка, 
които пресичат или се вливат в пътя с 
предимство, задължително се поставя 
пътен знак Б1 или Б2. Поставянето им 
не е задължително, ако тези пътища са 
без настилка. 

(5) Когато пътят с предимство променя 
направлението си в кръстовището, това 
се указва с допълнителна табела Т13. 

(6) Пътен знак Б5 указва на водачите 
на пътни превозни средства, че е заб
ранено навлизането в пътния участък, 
ако преминаването по него е невъзмож
но, без насрещно движещите се пътни 
превозни средства да бъдат принудени 
да спрат. 

(7) Пътни знаци Б5 и Б6 се поставят в 
двата края на стеснен пътен участък, къ
дето разминаването е затруднено и кой
то е ясно видим по цялата му дължина. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ВЪВЕДЕНА 
ЗАБРАНА - ГРУПА „В" 

Чл. 47. (1) Пътните знаци за въвежда
не на забрана имат формата на кръг с 
бял фон, с гранична червена ивица и 
със символи в черен цвят. Пътни знаци 
В14, В21, В22, В23 и ВЗО имат червена 
лента, диаметрално разположена от 
горния ляв към долния десен квадрант. 

Различно оформление имат пътни зна
ци В1, В13, В27иВ28. 

(2) Пътните знаци за отменяне на 
въведена забрана В31, В32, ВЗЗ и 
В34 имат формата на кръг с бял фон, 
с черна гранична ивица, черни сим
воли и с три успоредни черни ленти 



от горния десен към долния ляв квад- забрана и за отменяне на въведена 
рант. забрана имат следните изображения и 

(3) Пътните знаци за въвеждане на наименования: 





(4) Пътен знак В1 има форма на кръг с 
червен фон и бяло правоъгълно поле, 
разположено хоризонтално в центъра. 

(5) Символът в пътен знак В13 е в че
рен и оранжев цвят. 

(6) Пътен знак В27 има син фон, чер
вена гранична ивица и две червени лен
ти, диаметрално разположени съответ
но от горния ляв към долния десен квад
рант и от горния десен към долния ляв 
квадрант. 

(7) Пътен знак В28 има син фон, чер
вена гранична ивица и червена лента, 
диаметрално разположена от горния 
ляв към долния десен квадрант. 

Чл. 48. (1) Под символите на пътни зна
ци В4, В5 и В6 с число може да се ука
же максимално допустимата маса в то
нове. В този случай забраната се отнася 
само за превозни средства или състав 
от пътни превозни средства, чиято маса 
с товар надвишава указаното число. 

(2) Въведената с пътен знак В13 заб
рана се отнася за пътни превозни сред
ства, обозначени с опознавателен знак 
„Опасен товар". 

(3) В горната половина на пътен знак 
В29 се поставя надпис, който указва 
конкретната причина, поради която е не
обходимо спирането - Контрола, Митни
ца, Плащане и др. В долната половина 
на знака надписът се повтаря на френ
ски език. 

(4) Пътен знак ВЗО забранява употре
бата на звуков сигнал, освен в случаи-

ВЗЗ „Край на въведената с пъ- В34 „Край на забраните, 
тен знак забрана за дви- въведени с пътни знаци" 
жение със скорост, по-ви
сока от означената" 

те, когато е необходимо да се предотв
рати пътнотранспортно произшествие. 

Чл. 49. (1) Пътните знаци за въвежда
не на забрана се поставят непосредст
вено пред местата или участъците от 
пътя, за които се отнася тази забрана. 

(2) Пътни знаци В15, В16, В17, В18 и 
В19 се повтарят и на най-близкото кръс
товище преди мястото, за което се от
нася забраната, като разстоянието до 
него се указва с допълнителна табела 
Т1. 

(3) Пътни знаци В27 и В28 може да се 
поставят и успоредно на оста на пътя. 

Чл. 50. (1) Забраните, въведени с път
ни знаци В20, В24, В25, В26, В27, В28 и 
ВЗО, важат до следващото кръстовище 
или до знак, който ги отменя, или на раз
стояние, указано с допълнителна табе
ла Т1. 

(2) Забраните, въведени с пътни зна
ци: 

1. В1, В2, ВЗ, В21, В22, В23 и В27 -
не се отнасят за пътните превозни 
средства, които извършват обществен 
превоз на пътници по утвърден от съ
ответните власти маршрут; 

2. В2 и ВЗ - не се отнасят за пътни пре
возни средства: 

а) собственост на лица, живущи в зо
ната, в която е въведена забраната; 

б) които по утвърден от съответните 
власти ред обслужват обекти с место
нахождение в пътните участъци, къде
то е въведена забраната; 



ходимо за слизане или качване на бол
ния. 

(3) Когато знак за въвеждане на заб
рана е поставен заедно с предупреди
телен пътен знак за опасност, въведе
ната забрана важи до края на пътния 
участък, за който се отнася опасността. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ - ГРУПА „Г" 

Чл. 51. (1) Пътните знаци със задъл
жителни предписания имат формата на 
кръг със син фон и символи в бял цвят. 
Различно оформление имат пътни зна

ци Г18иГ20. 
(2) Пътните знаци със задължителни 

предписания имат следните изображе
ния и наименования: 

3. В2, ВЗ, В14, В27 и В28 - не се отна
сят за пътни превозни средства, обс
лужващи лица, притежаващи документ 
за инвалидност; 

4. В27 не се отнася за пътни превозни 
средства, превозващи болни до или от 
здравно заведение, за времето, необ-



(3) Пътен знак Г18 има червена лента, 
разположена диаметрално от горния де
сен към долния ляв квадрант. 

(4) Пътен знак Г20 има формата на 
правоъгълник с бял фон, върху кой
то е изобразен символът от пътен 
знак В13, а под него - пътен знак Г1, 
Г2 или ГЗ. 

Чл. 52. (1) Пътен знак Г11 се поставя 
пред препятствие на пътя, когато вода
чите могат да заобиколят препятствие
то отдясно или отляво, за да продължат 
движението си. 

(2) След пътен знак П 2 движението се 
извършва само в указаната от стрелки
те посока. 

(3) Пътни знаци от ПЗ до Г16 указват, 
че пътят, в началото на който са поста
вени, се ползва само от участници в дви

жението, чиито символи са изобразени 
върху съответния пътен знак, и е заб
ранен за използване от останалите 
участници в движението. 

(4) След пътен знак Г17 водачите са 
длъжни да се движат със скорост не по-
ниска от указаната в знака, освен в слу
чаите, когато това противоречи на раз
поредбите на чл. 20, ал. 2 на Закона за 
движение по пътищата. 

Чл. 53. (1) Пътните знаци със задъл
жителни предписания се поставят не
посредствено пред местата, за които се 
отнася конкретното задължение. 

(2) Задълженията, въведени с пътни 
знаци от П до Г8, не се отнасят за път
ни превозни средства, които извършват 
обществен превоз на пътници, по утвър
ден от съответните власти маршрут. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ - ГРУПА „Д" 
Чл. 54. (1) Пътните знаци със специал- (2) фонът на пътни знаци: 

ни предписания имат формата на квад
рат или правоъгълник. 

1. Д1, Д2 и ДЗ е зелен за автомагис
трали, син - за пътища извън населени 



места, и бял - за пътища в населени мес
та; 

2. Д9 и Д10 имат зелен за автомагист
рали и син - за всички останали пътища; 

3. Д5 и Д6 е зелен; 
4. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, 

Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син; 
5.Д11,Д12,Д13иД14ебял. 
(3) Цветът на символите и надписите 

е бял при зелен или син фон и черен -
при бял фон. 

(4) Пътни знаци Д6, Д8, Д10, Д12 и Д16 
имат червена лента, а пътен знак Д14 -
черна лента, диагонално разположени 
от горния десен към долния ляв ъгъл. 

(5) Пътните знаци със специални пред
писания имат следните изображения и 
наименования: 



Чл. 55. (1) Пътен знак Д1 се поставя 
на път с две и повече пътни ленти за 
движение в една посока. Зоната на 
действие на знака е до следващото 
кръстовище. Изображението на знак Д1 
отговаря на следните изисквания: 

1. броят на стрелките в знака трябва 
да отговаря на броя на лентите за дви
жение. В знака могат да бъдат указани 
и пътни ленти, предназначени за нас
рещното движение; 
. 2. върху стрелките за съответните лен
ти могат да бъдат изобразени с пътни 
знаци конкретни предупреждения за 
опасности, забрани, ограничения или 
задължения; 

3. стрелка, върху която е изобразен пъ
тен знак Г13, определя лента, предназ
начена за движение само на превозни 
средства от редовните линии за общес
твен превоз на пътници. 

(2) Зоната на действие на пътен знак 
Д4 е до следващото кръстовище. 

(3) В долната част на пътен знак Д9 
може да се укажат допълнително име
то и дължината на тунела. 

(4) Ограничението на скоростта, въве
дено с пътен знак В26, поставен заедно 
с пътен знак Д11, важи за цялата тери

тория на населеното място, освен ако с 
други пътни знаци е указано друго. 

(5) Пътен знак Д12 може да се поста
вя в лявата страна на пътя, когато е пос
тавен на обратната страна на пътен знак 
Д11. 

(6) Пътни знаци Д13 и Д14 се поставят 
на входовете и изходите на територия
та, на която е валидно действието на 
изобразения пътен знак. В долната част 
на пътни знаци Д13 и Д14 могат да се 
дадат допълнителни указания за конк
ретни участници в движението, за конк
ретно време и други. 

(7) Пътен знак Д17 се поставя на мяс
то, където платното за движение е пред
назначено за пресичане от пешеходци. 
Знакът се поставя от двете страни на 
пътя по посока на движението. 

(8) Пътен знак Д18 указва на водачите 
на пътни превозни средства необходи
мостта от вземане на предпазни мерки 
във връзка с близост до болница или 
друго лечебно заведение и в частност -
мерки за ограничаване на шума. 

(9) В долната част на пътни знаци Д19 и 
Д20 или с допълнителни табели може да 
бъдат указани: времето, в което паркира
нето е разрешено, или времетраенето, до 



което то се ограничава; посоката и разс
тоянието до паркинга; видът на пътните 
превозни средства, за които той е пред
назначен, и начинът на паркиране. 

(10) Пътен знак Д21 указва мястото 
или местата, определени за паркиране 
на пътни превозни средства, обслужва
щи инвалиди. 

(11) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указ

ват началото на спирка на превозните 
средства от редовните линии за общес
твен превоз на пътници. Когато тя не е 
оформена със специално уширение на 
пътното платно, краят й се определя от 
пътна маркировка М14, или ако няма та
кава - където е последният указател с 
номерата на линиите и разписанието 
им, или на 50 метра след знака. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ, ДАВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ГРУПА „Е" 

Чл. 56. (1) Пътните знаци, даващи 
допълнителна информация, имат 
формата на правоъгълник със зелен 
фон за автомагистрали и със син - за 
пътищата в населени и извън населе
ни места, и бяло поле, в което се изоб
разяват съответните символи и/или 
надписи в черен цвят. С бели надпи

си и символи в долния край на знаци
те може да се укаже разстояние, по
сока, време и др. Различно оформле
ние имат пътни знаци Е1, Е2, Е7.2, 
Е20, Е22 и Е23. 

(2) Пътните знаци, даващи допълни
телна информация, имат следните на
именования и изображения: 



(3) Символът в пътен знак Е1 е в чер
вен цвят. 

(4) Пътен знак Е2 има син фон с бял 
символ, а под него - бяло поле със сим
вол в червен цвят. 

(5) Символът в пътен знак Е7.2 е в че
рен и зелен цвят. 

(6) Пътен знак Е20 има син фон и бял 
надпис. Той указва мястото, предназна
чено за престой на таксиметрови пре
возни средства. 

(7) Пътен знак Е22 има син фон. В гор
ния му край с бял цвят се поставят опоз-
навателен знак „Република България" и 
надпис „В111_6-АгЧ1А". В трите правоъгъл
ни бели полета, разположени едно под 
друго, чрез изображения на пътни зна
ци и символи се указват общите огра
ничения на скоростта, както следва: в 

горното поле - по пътищата в населени 
места; в средното поле - по пътищата 
извън населени места; в долното поле -
по автомагистралите. Знакът се поста
вя в близост до граничните пунктове, а 
при необходимост - и на пътищата, кои
то са част от международните европейс
ки пътища. 

(8) Пътен знак Е23 информира за въз
можностите за ползване и условията за 
движение по пътен участък, премина
ващ през планински проход, и се поста
вя в началото на пътния участък, който 
преминава през планинския проход. Пъ
тен знак Е23 има син фон. В горния му 
край се поставя надпис с бял цвят с на
именованието на прохода. Надписите 
на табелите се повтарят на френски 
език, а наименованието на населено-



то място - с латински букви. В трите пра
воъгълни бели полета, разположени ед
но под друго, се поставят табели, които 
имат фон и съдържание както следва: 

1. в поле 1 при отворен проход - табе
ла със зелен фон и надпис „ОТВОРЕН", 
а при затворен проход - с червен фон и 
надпис „ЗАТВОРЕН", като надписите са 
в бял цвят; 

2. в поле 2 при отворен проход - табе
ла с бял фон и в зависимост от състоя

нието на пътя - без надпис или с изоб
ражението на пътен знак Г19, а при зат
ворен проход - табелата е с бял фон, 
върху която може да има надпис с че
рен цвят „ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО"; 

3. в поле 3 при отворен проход - табела 
с бял фон без надпис, а при затворен про
ход - табела с бял фон, върху която мо
же да има надпис в черен цвят с наиме
нованието на населеното място, до къ
дето е възможно ползването на пътя. 

ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА УКАЗВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЯ, ПОСОКИ, ОБЕКТИ И ДРУ
ГИ - ГРУПА „Ж" 

Чл. 57. (1) Пътните знаци за направ
ления, посоки, обекти и други имат фор
ма на квадрат или правоъгълник. 

(2) Фонът на пътните знаци: 
1. Ж1, Ж2, Ж6, Ж10, Ж11, Ж14 и Ж15 

е зелен за автомагистрали, син - за пъ
тища извън населени места и бял - за 
пътища в населени места; 

2. Ж20.2 е зелен за автомагистрали и 
син - за пътища извън населени места; 

3. Ж20.1 и Ж20.3 е зелен; 
4. Ж9, Ж12, Ж13, Ж17, Ж18, Ж19 и 

Ж20.2 е син; 
5. ЖЗ, Ж4, Ж5, Ж8 и Ж16 е бял; 
6. Ж7 е с цвят, съответстващ на вида 

на пътя, по който се достига указаната 
цел. 

(3) Пътните знаци за направления, по
соки и обекти имат следните изображе
ния и наименования: 



(4) Когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 
указват цели, до които се достига по 
път, различен по вид от този, на кой
то са поставени, наименованията на 
обектите се поставят в правоъгълни 
полета с цвят, съответстващ на вида 
на пътя, по който се достигат указа
ните цели. 

(5) При поставяне на едно място на 
няколко указателни пътни знака с раз
личен фон, както и когато в един пъ
тен знак са указани няколко цели за 
една посока в полета с различни цве
тове, те се подреждат според цвета 
отгоре надолу, както следва: зелен, 

син, бял цвят. 
(6) Цветът на символите и надписи

те е бял - при зелен или син фон, и 
черен - при бял или жълт фон. Изоб
раженията в пътни знаци Ж1, ЖЗ, Ж4, 
Ж12, Ж14, Ж15, Ж16 и Ж18 съответс
тват на конфигурацията на конкретна
та пътна обстановка. 

(7) Символът на пътен знак Ж16 е в 
черен и червен цвят. 

(8) Символът на пътен знак Ж18 е в 
бял и червен цвят. 

Чл. 58. (1) Пътен знак Ж1 дава пред
варителна информация за наимено
ванията и посоките към населени 



места или други обекти и за номера 
на пътя, по който се достига до тях. В 
знака не се посочват данни за разс
тоянията до указаните цели. В него 
се изобразява схематично кръстови
щето или пътният възел. Информаци
ята може да се допълни чрез включ
ване на изображения на други пътни 
знаци, указващи особеностите на 
маршрута, условията или режима на 
движение в указаната посока. Знакът 
се поставя преди кръстовища или 
пътни възли. Той може да бъде пов
торен при необходимост. Разстояни
ето до кръстовището или пътния въ
зел се указва в долния край на знака. 

(2) В пътен знак Ж2 може да се по
сочи номерът на пътя, по който се 
достига дадено населено място или 
обект. В него не се посочват данни за 
разстоянията до указаните цели. Пъ
тен знак Ж2 се поставя преди кръсто
вища или пътни възли, над пътната 
лента, предназначена за движение в 
посоката, указана в знака. 

(3) Пътен знак Ж4 указва начина за 
продължаване на движението в опре
делена посока в случаите, когато по
ради забрана за извършване на ма
невра се налага заобикаляне на жи
лищни квартали, зелени площи и др. 

(4) Под символа на вида пътно пре
возно средство в пътен знак Ж5 мо
же да бъде указана и максимално 
допустимата му маса. 

(5) Пътен знак Ж6 указва наимено
ванията на населени места или обек
ти, номера на пътя, посоките и разс
тоянията до тях в километри. В зави
симост от броя на указаните посоки 

пътен знак Ж6 може да има две или 
три полета, разположени едно под 
друго. Разстоянията се указват след 
надписите. Знакът се поставя непос
редствено пред кръстовище. Той мо
же да се използва и като предварите
лен указател. В този случай в него не 
се посочват разстоянията до указани
те цели, а на допълнителна табела Т1, 
поставена под знака, се указва разс
тоянието до кръстовищетб. Пътен 
знак Ж6 не се използва на автомагис
трали. 

(6) Пътен знак Ж7 се използва за 
указване посоката на движение към 
населени места и други обекти. Той 
съдържа номера на пътя и разстоя
нието до обекта, като разстоянието се 
изписва откъм върха на стрелката, на
именованието - в средата, а номерът 
на пътя - съответно преди или след 
него. Знакът се поставя непосредст
вено на изходите на кръстовищата 
или на отклоненията при пътни въз
ли и може да бъде повторен в лявата 
страна на пътя, в разделителната иви
ца или на остров върху платното за 
движение. 

(7) Пътен знак Ж9 указва специално 
устроени места за завиване в обрат
на посока извън кръстовища. 

(8) В пътен знак Ж10 може да се по
сочват до 3 наименования на населе
ните места и разстоянията до тях. 
Знакът се поставя след пътни възли 
и кръстовища. 

(9) Наименованията на целите, ука
зани в пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10, 
се подреждат отгоре надолу по реда 
на достигането им. 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАБЕЛИ - ГРУПА „Т" 

Чл. 59. (1) Допълнителните табели 
имат формата на квадрат или право
ъгълник с бял фон, черна гранична 
линия и черни символи и надписи, а 
допълнителни табели Т7 и Т16 имат 

и червена линия, разположена диаго
нално от горния десен към долния ляв 
квадрант. 

(2) Допълнителните табели имат след
ните изображения и наименования: 

(3) В допълнителни табели ТЗ, Т4.2 
и Т5.2 може да се укаже разстояние 
в метри. 

(4) В допълнителни табели Т6 и Т7 се 
използват символите за превозни 
средства, указани в чл. 39, ал. 7. При 



необходимост под символа може да се 
укаже максимално допустима маса. 

(5) Символът в допълнителна табела Т13 
трябва да съответства на действителна
та конфигурация на кръстовището. 

Чл. 60. (1) Допълнителна табела Т1 
указва разстоянието от пътния знак 
до началото на пътния участък или 
мястото, за което важи този знак. 

(2) Допълнителна табела Т2 указва 
дължината на пътния участък, за кой
то важи пътният знак. 

(3) Допълнителна табела Т9 указ
ва, че значението на пътния знак се 
отнася само за пътната лента, над 
която е поставен. 

(4) Допълнителна табела Т17 се из
ползва за изясняване или огранича
ване действието на пътен знак само 
в случаи, за които не са предвидени 
допълнителни табели. 

Чл. 61. (1) Допълнителните табели 
се поставят заедно с други пътни 
знаци за указване време на дейст
вие, разстояние до началото на зо
ната на действие, дължина на зона
та на действие, категории участни
ци в движението и др. Когато под 
един пътен знак се налага поставя
нето на повече от една допълнител
на табела, символите може да бъдат 
изобразени един под друг в обща та
бела. 

(2) Допълнителни табели ТЗ.2, Т4.2 
и Т5.2 се поставят успоредно на 
платното за движението. 

(3) Допълнителна табела Т13 се 
поставя заедно с пътни знаци Б1, Б2 
и БЗ. 

Други средства за сигнали
зиране 

1. „Направляващо стълбче" - С1. Нап
равляващото стълбче е бяло, с наклоне
на черна ивица в горната част, насоче
на към платното за движение. Поставя 
се отстрани на пътя по външния край на 
банкета. Разположеното вдясно има 
червен, а разположеното вляво - бял 
светлоотразителен правоъгълник в чер
ната ивица; 

2. „Ограничителна табела" - С4. Има 
формата на правоъгълник, на който по-
дългата страна е разположена верти
кално. Върху нея са нанесени успоред
ни и насочени към платното за движе
ние червени и бели ивици. Сигнализи
ра изменение на широчината на път
ното платно; 

3. „Табела с направляващи стрелки" -
С6. Има формата на правоъгълник, вър
ху който са нанесени червени и бели 
стрелки. С6.1 се поставя за указване из
менението на посоката на движение в 



завой, С6.2 - на Т-образни кръстовища, 
а С6.3 - пред препятствия на пътя; 

4. „Табела с направляваща стрелка" -
С7. Има формата на квадрат с бял фон 
и червена стрелка. Върхът на стрелката 
сочи посоката на движение в завой; 

5. „Светлоотразител" - С14. Има триъ
гълна (С14.1) или правоъгълна (С14.2) 
форма. Със светлоотразители с червен 
цвят се обозначават по дължината им 
пътни съоръжения - предпазни огради, 
подпорни стени, стени на тунели, стъл
бове и устои на мостове и други подоб
ни, разположени непосредствено до 
платното за движение. Когато се обоз
начават съоръжения, разположени до 
платното за движение на насрещно 
движещите се пътни превозни средст
ва, светлоотразителите са с бял цвят; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЪТНА МАРКИРОВКА 
(Наредба № 2 от 17 януари 2001 г.) 

Пътната маркировка допълва или 
повтаря информацията от пътните 
знаци и допринася твърде много за 
насочване на движението. Тя се със
тои от линии, стрелки, символи и над
писи, нанесени с боя или по друг на
чин върху пътното платно и пътните 
съоръжения. 
Пътната маркировка се използва за: 
1. създаване на организация на дви
жението по пътищата чрез разделя
не на платното за движение на път
ни ленти; 
2. обозначаване на пътните съоръже
ния; 
3. информиране на участниците в дви
жението, в т.ч. за направлението на 
пътя, за възможността за избор на по
соки за движение, за наименования 
на населени места и други обекти и 
за посоките към тях, както и за дава
не на други необходими указания. 
Пътната маркировка може да се из
ползва самостоятелно или в съчета
ние с пътни знаци, светлинни сигна
ли и други средства за сигнализация. 
Пътната маркировка върху платното 
за движение е постоянна и времен
на. 
Постоянната пътна маркировка се 

изпълнява с бял или жълт цвят. 
Пътна маркировка с жълт цвят се из
ползва за обозначаване на площи, 
забранени за престой и паркиране 
на пътни превозни средства, и за 
очертаване на ленти, предназначе
ни за движение на превозни средства 
от редовните линии за обществен 
превоз на пътници. 
Постоянната маркировка на пътни 
съоръжения, разположени непос-



редствено до платното за движение, 
на открити бордюри, които огранича
ват острови върху платното за движе
ние, се изпълнява с бял и черен цвят. 
При въвеждане на временна органи
зация на движението пътната мар
кировка се изпълнява със светлосин 
или с друг цвят, различен от цвета на 
постоянната пътна маркировка. 
В зависимост от разположението й 
спрямо оста на пътя. пътната марки
ровка е надлъжна, напречна и други 
видове. 

Надлъжна пътна маркировка. 
Надлъжната пътна маркировка се 
състои от линии, нанесени успоред
но на оста на пътя, и се използва за 
очертаване на пътните ленти, на кои
то е разделено платното за движе
ние, и на неговите граници. 
Надлъжната пътна маркировка има 

следните изображения, наименова
ния и значение:: 
"Единична непрекъсната линия" -

Използва се за въвеждане на забра-
на за пътните превозни средства да 
я застъпват и пресичат при: 
1. ограничена видимост в хоризонтал
ни и вертикални криви; 
2. стеснение на платното за движение; 
3. промяна в броя на пътните ленти 
за движение; 
4. присъединяване на средната път
на лента към една от пътните ленти 
при трилентов двупосочен път; 
5. очертаване границите на площи, 
забранени за движение на пътни пре
возни средства; 

6. очертаване на пътните ленти, пред
назначени за движение на превозни 
средства от редовните линии за об
ществен превоз на пътници /"BUS"-
ленти/ и др. 
Забраната за стъпване и пресичане 

не се отнася зa крайната непрекъс
ната линия. 

"Двойна непрекъсната линия" - М2; 

Използва се за въвеждане на забра
на за пътните превозни средства да 
я застъпват и пресичат при: 
1. двупосочни пътища с повече от три 
пътни ленти за движение; 
2. приближаване към кръстовища, 
пътни възли и други места, които 
представляват особена опасност за 
движението. 

"Единична прекъсната линия" - МЗ; 

Използва се при: 
1. двулентови и трилентови пътища 
със средна пътна лента за двупосоч
но движение - за отделяне на пътни
те ленти за движение в различни по
соки в участъци с осигурена видимост; 
2. пътища с двупосочно движение с 
две и повече от две пътни ленти в 
една посока - за отделяне на пътни
те ленти за движение в една посока, 



а при автомагистрали - и като пре
дупредителна линия. 
Разрешено е застъпването и преси
чането на единичната прекъсната 
линия от пътните превозни средства. 

"Двойна прекъсната линия" - М4; 

Използва се при очертаване на път
ни ленти, посоката на движение по 
които се променя периодично с пъ
тен светофар /реверсивни ленти/. 
Пресичането на двойна прекъсната 

линия е разрешено само когато тя е 
разположена от дясната страна по 
посока на движение на пътното пре
возно средство. 

Използва се за отделяне на пътните 
ленти за движение в различни посо
ки, в които ограничението за преми
наване в съседната пътна лента има 
едностранен характер. Пресичането 
й е разрешено само от страната на 
прекъснатата линия. Това не забра
нява на тези, които са започнали из
преварване, да се завърнат в пътна
та лента, съответстваща на посоката 
им на движение. 
Крайната линия се използва за очер
таване на границите на платното за 

движение за подобряване на зрител
ното възприятие на водачите на път
ни превозни средства и за ефектив
но използване на пътните ленти. Тя 
може да се изпълнява с единична 
непрекъсната линия или с единична 
прекъсната линия. 
Крайната линия се нанася по цяла

та дължина на участъците между път
ните кръстовища и пътните възли. 
Крайната линия за автомагистрали, 
скоростни градски магистрали и пъ
тища с повече от три пътни ленти е 
непрекъсната. За останалите пътища 
е прекъсната, с равни дължини на 
интервалите и чертите. 

Напречна пътна маркировка. 
Напречната пътна маркировка се раз
полага напречно на оста на платното 
за движение, през цялата му широчи
на, на една или няколко пътни ленти. 
С напречна пътна маркировка се 
обозначават местата, в които: 
1. водачът трябва да спре, за да про
пусне движещите се с предимство 
участници в движението; 
2. пешеходците могат да пресичат 
платното за движение; 
3. велосипедна алея пресича плат
ното за движение. 
Напречната пътна маркировка има 

следните наименования и изображе
ния: 

"Стоп-линия"- М6; 

Нанася се преди кръстовища, желе
зопътни прелези, пешеходни или ве
лосипедни пътеки, подвижни мосто
ве, места за превключване от едно в 



друго платно за движение, при све
тофарни уредби и на други места, сиг
нализирани с пътен знак Б2 ("Спри! 
Пропусни движещите се по пътя с 
предимство"), 
Стоп-линията се нанася на място, ко
ето осигурява: 
1. най-добра видимост за водача на 
спрялото пътно превозно средство 
към кръстовището; 
2. безпрепятствено движение на 
участниците в движението, които 
имат предимство; 
3. безопасно преминаване през кон
фликтната зона за най-кратко време; 
4. най-добра видимост за водача 
към сигналите, подавани от пътни 
светофари, на кръстовище, в което 
движението се регулира от пътни 
светофари. 
Стоп-линията се изпълнява с непре
късната линия и се нанася напреч
но на пътните ленти. Преди стоп-ли
нията върху платното за движение 
може да бъде нанесен и символът 
"SТОР". 
За очертаване на пешеходна пътека 
се използват следните два вида мар
кировка: 
1, широки непрекъснати линии -
М8.1 тип "Зебра", успоредни на оста 
на пътя; 
2. две прекъснати успоредни линии -
М8.2, разположени напречно на ос
та на пътя. 
Допуска се очертаването на стоп-ли
нията да се извършва косо на оста 
на платното за движение. 

"Линия за изчакване" - М.7; 

Използва се на кръстовища и пътни 
възли, регулирани с пътен знак Б1 / 
"Пропусни движещите се по пътя с 
предимство!"/, и се поставя на място, 
където водачът при необходимост 
спира, за да пропусне движещите се 
по пътя с предимство пътни превоз
ни средства. 
Линията за изчакване се нанася нап
речно на пътните ленти. 
Преди линията за изчакване върху 
платното за движение може да бъде 
очертан символът "триъгълник", пре
дупреждаващ за приближаване на 
път с предимство. Върхът на триъгъл
ника е насочен срещу водачите, кои
то трябва да пропуснат движещите се 
по пътя с предимство пътни превоз
ни средства. 
Допуска се линията за изчакване да 
се очертава косо спрямо оста на 
платното за движение. 

"Пешеходна пътека" - М8.1 тип 
"Зебра" 

Широки непрекъснати линии, успо
редни на оста на пътя. Използва се в 
пътни участъци между кръстовищата. 
При необходимост тя може да се пос
тавя и на кръстовища. 



Пешеходна пътека "Стрелка /стрелки/ за указване по-
на движение" -

Две прекъснати успоредни линии, 
разположени напречно на оста на 
пътя. Използва се само на кръсто
вища. 

Очертава се с две прекъснати ус
поредни линии напречно на оста на 
пътя, състоящи се от квадрати. До
пуска се тя да се очертава косо на 
оста на платното за движение с 
ромбоиди. 

Други видове пътна маркировка. 

Другите видове пътна маркировка 
имат следните наименования и изоб
ражения: 

Използва се пред кръстовища и път
ни възли във: 
1. зоната за престрояване - за указ
ване на лентата, която трябва да за
емат пътните превозни средства за 
продължаване на движението в же
ланата посока; 
2. зоната за изчакване - за указване 
на задължителната посока /посоки/ 
на движение от съответната пътна 
лента. 

"Стрелки за пред 
не посоки на движен 

Очертават пред първото от две нами
ращи се непосредствено едно след 
друго кръстовища, когато е необхо
димо изборът на посоката на движе
ние да стане преди първото кръсто
вище. 



"Стрелки за насочване" - М12 

Тази маркировка указва на водачите 
на пътни превозни средства, че тряб
ва да преминат в съседната пътна 
лента за продължаване на движени
ето в същата посока. 

"Начин за подреждане на пътни 
превозни средства при паркиране" 
-М13 

Обозначава местата и начина на пар
киране на пътните превозни сред
ства върху пътното платно или върху 
обособени площи извън него. 

Начупена линия" - М1 

Очертава се площ, забранена за пар
киране на пътни превозни средства. 
В случаите, когато маркировката е 
допълнена със символи или надпи
си, означаващи определени катего
рии пътни превозни средства, заб
раната за паркиране не се отнася 
за тях. 

Пътната маркировка може да се из
ползва съвместно със: 
1. символа "BUS" - за обозначаване 
на спирки от редовните линии за об
ществен превоз на пътници; 
2. символа "ТАХI - за обозначаване 
на място, предназначено за престой 
на таксиметрови превозни средства; 
символа "Инвалид" - за обозначава
не на паркоместа за автомобили на 
хора с увреждания. 

Обозначават: 
1. площи, забранени за движение на 
пътни превозни средства; 
2. препятствия върху платното за 
движение и острови за разделяне и 
сливане /канализиране/ на срещупо
ложни и еднопосочни транспортни 
потоци. 

"Успоредни бели и черни линии, на
сочени към платното за движение" 

Нанася се върху широчината и висо
чината на пътни съоръжения, в т.ч. 
мостове, входове на тунели, укрепи
телни, подпорни стени и други пре
пятствия, оганичаващи габарита на 
пътя. Тя се използва за подобряване 
на оптическото водене на пътя. 



Страничното ограничение на габари
та се маркира с успоредни бели и чер
ни линии, наклонени към платното за 
движение под ъгъл 45°. Ограничава
нето на габарита във височина се 
маркира с вертикални бели и черни 
линии. 

"Изкуствени неравности на платно
то за движение" - М17 

Използва се за обозначаване на из
градени върху платното за движение 
изкуствени неравности, предназначе
ни да принудят водачите на пътни 
превозни средства да намалят ско
ростта. 
Маркировката се нанася с бял или 

жълт цвят и се състои от равнобед-
рени триъгълници, насочени по по
сока на движението. 

"Символи, букви и цифри, нанесени 
върху платното за движение" - М18 

Надписите, нанесени върху платно
то за движение, се използват за обоз
начаване на: 
1. наименования на населени места 
и други цели; 

2. номера на пътища; 
3. ограничение на скоростта; 
4. общоприети символи с междуна
родно значение. 
(2) Надписите се използват за пред
варително ориентиране и организи
ране на движението и се нанасят 
пред и в зоните за престрояване, 
пред кръстовища и пътни възли в съ
ответните пътни ленти. Върху плат
ното за движение могат да се нана
сят изображения на символи на път
ни знаци от групи "В" и "Д". 

"Направлявящи линии в кръстови
ще" 

Използва се при необходимост за 
указване на водачите на пътни пре
возни средства на начина за преми
наване през кръстовище или на на
чина за извършване на ляв завой. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪР-
ШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА И УЛИ
ЦИТЕ 
(Наредба №16 от 2002 г.) 

Сигнатура Символ Наименование Сигнатура Символ Наименование 

"Конуси" 

" Бариера" 

"Въже с червени флагчета 
или червени светлоотрази-
телни елементи" 

"Лента, ярко оцветена 
или с успоредни бели 
и червени ивици" 

"Ограничителна 
табела" 

"Табела с 
направляващи 
стрелки" 

"Облекло с ярък цвят и 
светлоотразителни ленти 

"Светлоотразяващи 
кабари" 

"Светлинен източ
ник, подаващ мига
ща жълта светлина" 

"Трисекционен 
пътен светофар" 

" Предупредителен 
флаг" 

"Затваряща 
табела" 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ, СИГНАЛИЗИРАНЕ И 
РЕГУЛИРАНЕ 

1.„Инвалид" - знакът 
има формата и изоб
ражението на пътен 
знак Д21. Поставя се 
на челната страница 
на картата, която се 

издава на инвалиди за ползване на 
улеснения при движение с моторни 
превозни средства, когато те са вода
чи или пътници. Картата се поставя в 
долния десен ъгъл на предното стъкло 
на превозното средство и се сваля, ко
гато то не обслужва притежателя на 
документа. 

2. „Стоп палка" - С8. Кръглата част на 
палката е двустранно оцветена, с чер
вен фон, с бял надпис и с гранична бяла 
ивица; 

3. „Регулировъчна палка" - С9. Палка
та е цилиндрична, оцветена с еднакво 
широки бели и черни ивици; 

4. палка „Стоп! Деца" - С10. Кръгла
та част на палката е двустранно оц-

6. „Предупредителен светлоотразите-
лен триъгълник" - С13. Представлява 
триъгълна рамка с червена външна 
светлоотразителна лента и с червена 
вътрешна флуоресцираща лента. Сиг
нализира аварийно спряло на платно
то за движение пътно превозно средс
тво; 

ветена, с бял фон, с гранична черве
на ивица и символ с черен цвят. Из
ползва се за спиране на пътни пре
возни средства за осигуряване пре
сичането на платното за движение от 
група деца; 

5. отличителни знаци за слепи пеше
ходци -С11: 

а) С11.1 - "Бял бастун"; 
б) С11.2 - "Бяла лента, поставена на 

лявата ръка"; 



ИЗВЪНГАБАРИТНИ И ТЕЖКИ 
(НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г.) 

Раздел I 
Чл. 2. Извънгабаритни са тези ППС, 

на които поне един от размерите със 
или без товар е по-голям от стойности
те по чл. 5. 

Чл. 3. (1) Тежки са тези ППС, които 
имат маса със или без товар, по-голяма 
от стойностите по чл. 6. 

(2) Тежки са и тези ППС, които незави
симо от масата им имат натоварване на 
ос, по-голямо от стойностите по чл.7. 

Чл. 4. Извънгабаритните и тежките 
ППС съгласно тази наредба се нари
чат за краткост "извънгабаритни ППС". 

Раздел II 
Норми за размери, маса и натовар

ване на ос на ППС 
Чл. 5. Допустимите максимални раз

мери на ППС за движение по пътища
та, отворени за обществено ползване, 
са за: 

1. широчина на: 
а) всяко ППС - 2,55 m; 
б) хладилно ППС - 2,60 т; 
2. височина на всички видове ППС -

4,00 т ; 
3. дължина на: 
а) моторно превозно средство -12,00 

m; 
б) ремарке -12,00 m; 
в) съчленено превозно средство -

16,50 т ; 
г) съчленен автобус -18,00 m; 
д) моторно превозно средство с едно 

или повече ремаркета -18,75 m. 
Чл. 6. (1) Допустимата максимална 

маса на ППС за движение по пътища
та, отворени за обществено ползване, 
е за: 

1. пътни превозни средства, които са 
част от състав от ППС, както следва: 

а) ремарке с две оси -18 tI; 

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

б) ремарке с три оси - 24 I; 
2. състав от ППС с пет или шест оси, 

както следва: 
а) моторно превозно средство с две 

оси с ремарке с три оси - 40 I; 
б) моторно превозно средство с три 

оси с ремарке с две или три оси - 40 t; 
3. съчленени ППС с пет или шест оси, 

както следва: 
а) моторно превозно средство с две 

оси с полуремарке с три оси - 40 t; 
б) моторно превозно средство с три 

оси с полуремарке с две или три оси -
40t; 

в) моторно превозно средство с три 
оси с полуремарке с две или три оси, 
превозващо при комбиниран превоз 
40-футов контейнер по БДС ISO 830 -
44t; 

4. състав от ППС с четири оси, съста
вени от моторно превозно средство с 
две оси и ремарке с две оси - 36t; 

5. съчленени ППС с четири оси, съста
вени от моторно превозно средство с 
две оси и полуремарке с две оси, ако 
междуосовото разстояние на полуре-
маркето е: 
' а) равно или по-голямо от 1,3 m и рав
но или по-малко от 1,8 m - 36t; 

б) по-голямо от 1,8 m - 36t; 
6. моторни превозни средства, както 

следва: 
а) моторни превозни средства с две 

оси-181; 
б) моторни превозни средства с три 

оси - 25t (26t); 
в) моторно превозно средство с чети

ри оси с две управляеми оси - 32 I; 
7. съчленени автобуси с три оси - 28t. 
(2) Допустимата максимална маса (в 

I) на моторно превозно средство с че
тири оси не трябва да надвишава пет 
пъти разстоянието (в m) между крайни-
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те оси на превозното средство. 
(3) Стойностите по ал. 1, т. 5 могат да 

бъдат надвишавани с не повече от 2 t, 
когато допустимата максимална маса 
на моторното превозно средство (18 1) 
и допустимото максимално натоварва
не на двойната ос на полуремаркето 
(20 I) са спазени и задвижващата ос е 
оборудвана с двойни гуми и пневматич
ни окачвания. 

(4) Стойностите в скоби по ал. 1, т. 6, 
букви "б" и "в" се отнасят за случаите, 
когато задвижващата ос е оборудвана 
с двойни гуми и пневматични окачва
ния или когато всяка задвижваща ос е 
оборудвана с двойни гуми и максимал
ното натоварване на всяка ос не над
вишава 9,5 t. 

Чл. 7. (1) Допустимото максимално 
натоварване на ос на ППС за движе
ние по пътищата съгласно приложение 
№ 1 е за: 

1. единична ос - незадвижваща -10t; 
2. сумата от натоварванията на ос на 

една двойна ос на ремаркета и полу-
ремаркета, ако разстоянието между 
осите е: 

а) равно или по-малко от 0,99 m -11 t; 
б) от 1,00 до 1,30 m-16t; 
в) от 1,31 до 1,79 m-18t; 
г) равно или по-голямо от 1,80 m - 20 t; 
3. сумата от натоварванията на ос на 

една тройна ос на ремаркета и полуре-
маркета, ако разстоянието между оси
те е: 

а) равно или по-малко от 1,30 m - 21 t; 
б) от 1,31 до 1,40 m-24t; 
4. единична ос - задвижваща: 
а) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, 

т.2 и 3-11,5t; 
б) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, 

т.4, 5, 6 и 7-11,5t; 
5. сумата от натоварванията на ос на 

една двойна ос на моторни превозни 
средства, ако разстоянието между оси
те е: 

а) равно или по-малко от 0,99 m -11,5 t; 
б) от 1,00 до 1,29 m-16t; 

в) от 1,30 до 1,79 m -18t (19t). 
(2) Допустимото максимално натовар

ване на ос на ППС за движение по пъ
тищата, отворени за обществено полз
ване, които не са дадени в приложе
ние № 1,е за: 

1. единична ос: 
а) незадвижваща - 8 t; 
б) задвижваща -10 t; 
2. на всяка една от съседни оси, отда

лечени една от друга на разстояние: 
а) до 1,30 m-6,5t; 
б) от 1,31 до 1,40 m-8t ; 
в) от 1,41 до2,00m-9t ; 
г) над 2,00 m-10t. 
(3) Натоварването на задвижващата 

ос или на задвижващите оси на мотор
ни превозни средства или на състав от 
ППС не трябва да бъде по-малко от 25 
на сто от общата маса на моторното 
превозно средство или на състава от 
ППС. 

(4) Стойността в скоби по ал. 1, т. 5, 
буква "в" се отнася за случаите, когато 
задвижващата ос е оборудвана с двой
ни гуми и пневматични окачвания или 
когато всяка задвижваща ос е оборуд
вана с двойни гуми и максималното на
товарване на всяка ос не надвишава 
9,5 *. 

Раздел III 
Условия за движение на извънгаба-

ритни ППС 
Чл. 8. (1) Движението на извънгаба-

ритни ППС се осъществява в рамките 
на специалното ползване на пътищата 
и се разрешава в случаите, когато е 
невъзможно или нецелесъобразно да 
се използва друг вид транспорт или ко
гато товарите не могат да бъдат разг
лобени на части и превозени в рамките 
на общественото ползване на пътища
та. 

(2) Извънгабаритните ППС могат да 
се движат само с разрешително, изда
дено от администрацията, управлява
ща пътя, съгласувано със съответната 



служба за контрол при Министерство
то на вътрешните работи (МВР). 

(3) Разрешителното по ал. 2 се изда
ва след заплатени пътни такси при усло
вията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Зако
на за пътищата. 

Чл. 9. Всички извънгабаритни ППС 
трябва да бъдат сигнализирани съг
ласно изискванията на раздел V. 

Чл. 10. (1) Извънгабаритните ППС с 
обща маса, по-голяма от 60 t., или на 
които поне един от габаритните раз
мери е по-голям от съответно широчи
на - 3,50 m, височина - 4,70 т, и дължи
на - 24,00 т, могат да се движат само 
ако имат разрешително по чл. 8, ал. 2 и 
ако се съпровождат съгласно изисква
нията на раздел VI. 

(2) Администрацията, управляваща 
пътя, и съответната служба за контрол 
при МВР могат да изискват съпровож
дане на извънгабаритни ППС и с 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

габарити, по-малки от габаритите по ал. 
1, когато преценят, че те представляват 
опасност за пътя и пътните съоръжения 
или могат да застрашат безопасността 
на останалите участници в движение
то. 

(3) Администрацията, която издава 
разрешителното за движение, може да 
изисква два и повече съпровождащи 
автомобили, когато: 

1. широчината на извънгабаритното 
ППС е с 0,5 т по-голяма от широчина
та на пътната лента; 

2. превозът се извършва по двуленто-
ви пътища: 

а) в трудни пътни условия; 
б) с широчина на платното за движе

ние, по-малка от 6,00 m; 
в) с висока интензивност на движение 

- над 4000 авт./ден; 
3. масата на извънгабаритното ППС 

с товар е по-голяма от 74 I; 

ПЪРВОНАЧАЛЕН МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ 
ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И НА
РУШЕНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ 
(НАРЕДБА № 1-139 от 2002 г., изм. ДВ бр. 66 от 2003 г., изм. ДВ бр. 24 2004 г.) 

Чл. 1. Тази наредба определя първоначалния 
максимален размер на контролните точки и спи
съка на нарушенията на правилата за движе
ние по пътищата, при извършването на които 
от наличните контролни точки на водач на мо
торно превозно средство се отнемат точки съ
образно допуснатото нарушение. 

Чл. 2. (1) Първоначалният максимален раз
мер на контролните точки за отчет на извърш
ваните нарушения на правилата за движение 
по пътищата от водачите на моторни превозни 
средства е 39. 
(2) Първоначалният максимален размер 

на контролните точки за отчет на из
вършваните нарушения на правилата за 
движение по пътищата от водачите на 
МПС с стаж до две години е 27. Стажът 
се отчита от датата на първоначално 
издаване на свидетелство за управление 
на МПС в Р България 

Чл. 3. (1) За нарушения на правилата за дви
жение по пътищата от водач на моторно пре
возно средство съгласно Закона за движение-

то по пътищата (ЗДвП) от максималния размер 
се отнемат точки, както следва: 

1. за управление на моторно превозно сред
ство, спряно от движение, без разрешение на 
службата за контрол на Министерството на вът
решните работи (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 
к.т.; 

2. за неозначаване по установения начин на 
принудително спряло на платното за движе
ние пътно превозно средство (чл. 179, ал. 1, т. 1, 
предл. 1 ЗДвП) - 6 к.т.; 

3. за разхвърляне, разпиляване или оставя
не на пътя на предмети и вещества, които съз
дават опасност за движението (чл. 179, ал. 1, 
т. 2 ЗДвП) - 5 к.т.; 

4. за управление на технически неизправно 
моторно превозно средство, на което поради 
характера на неизправността е забранено дви
жението по пътя, включително и до място за 
нейното отстраняване (чл. 179, ал. 1, т. 4 ЗДвП) 
- 5 к.т.; 

5. за неспазване сигналите на пътните свето
фари (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 1; чл. 183, ал. 3, 



т.4 3ДвП) - 10 к.т; 
6. за неспазване предписанията на пътните 

знаци, пътната маркировка и другите средства 
за сигнализиране (чл. 179, ал. 1, т. 5, предп. 2, 3 
и 4; чл. 183, ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 4 к.т.; 

7. за неспазване правилата за предимство, 
разминаване, изпреварване и заобикаляне 
(чл. 179, ал. 1, т. 5, предп. 5, 6, 7 и 8; чл. 183, 
ал. 2, т. 3, предп. 4 и 5, ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.; 

8. когато не се осигури път за безпрепятстве
но преминаване на превозно средство, сигна
лизиращо със специален звуков или светли
нен сигнал, или на съпровожданите от него пре
возни средства (чл. 179, ал. 1, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.; 

9. за неспазване на правилата за спиране, 
престой и паркиране или за използване на път
ното платно (чл. 180, ал. 1, т. 1, предп. 2, 3 и 4, 
т. 3, предп. 3; чл. 185 ЗДвП) - 5 к.т.; 

10. за неправилно движение по обособено 
платно за движение на релсово пътно превоз
но средство (чл. 180, ал. 1, т. 3, предп. 1 ЗДвП) -
4 к.т.; 

11. за превишаване на разрешената макси
мална скорост: 

а) от 20 до 30 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, 
т. 2 ЗДвП) - 2 к.т.; 

б) от 30 до 40 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, 
т. 3 ЗДвП) - 6 к.т, 

в) от 40 до 50 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, 
т. 4 ЗДвП)- 12 к.т, 

г) над 50 км/ч. (чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП) - 16 к.т, 
12. за нарушаване правилата за разпо

ложение на пътно превозно средство вър
ху платното за движение (чл. 183, ал. 2, 
т. 2 ЗДвП) - 3 к.т.; 

13. за неспиране на пътен знак "Спри! Про
пусни движещите се по пътя с предимство!" 
(чл. 183, ал. 2, т. 3, предп. 1 ЗДвП) - 7 к.т.; 

14. за управление на моторно превозно сред
ство с износени гуми (чл. 183, ал. 2, т. 4 ЗДвП) -
6 к.т, 
15. за неправилно преминаване покрай спир

ка на превозните средства за обществен пре
воз на пътници или покрай спиращ или спрял 
автобус, който превозва деца (чл. 183, ал. 2, 
т. 5 ЗДвП) - 6 к.т, 

16. за неправилен превоз на товари (чл. 183, 
ал. 2, т. 6 и 8 ЗДвП) - 3 к.т.; 

17. за неизпълняване задължението за из
ползване на предпазен колан или носене на 
каска (чл. 183, ал. 2, т. 9 ЗДвП) - 10 к.т, 

18. за управление на превозно средство без 
необходимите светлини (чл. 183, ал. 3, т. 1 
ЗДвП) - 5 к.т.; 

19. за неправилно преминаване през пеше
ходна пътека (чл. 183, ал. 3, т. 3 ЗДвП) - 10 к.т, 

20. за ползване на мобилен телефон по време 
на управление на превозно средство освен при 

наличие на устройство, позволяващо използ
ването на телефона без участие на ръцете му 
(чл. 183, ал. 3, т.8 ЗДвП) - 6 кт, 

21. за неправилен превоз на хора (чл. 185 
ЗДвП)—3 к.т. 

(2) За виновно причиняване на пътнотранс
портно произшествие, вследствие на посоче
ните нарушения, допълнително се отнемат—3 
к.т. 

Чл. 4. Отнемането на контролни точки се из
вършва въз основа на влязло в сила наказа
телно постановление. 

Чл. 5. (1) Броят на отнетите, възстановените 
и оставащите контролни точки за всеки водач 
на моторно превозно средство се водят на от
чет от службата за отчет на водачите на мотор
ни превозни средства при СДВР или РДВР. 

(2) При налагане на наказания за наруше
ния, посочени в чл. 3, в наказателното поста
новление се отбелязва броят на отнетите кон
тролни точки. 

(3) При отнемане на повече от 2/3 от контрол
ните точки службата за отчет на водачите на 
моторни превозни средства при СДВР или 
РДВР изпраща на водача писмено съобщение. 

(4) На водач, който притежава контро
лен талон "водач на МПС без наказания", 
не се отнемат контролни точки при на
лагане на наказание за нарушенията, по
сочени в чл. 3. 

(5) При навършване на две годишен 
стаж водачите автоматично придоби
ват право на максималния размер от 39 
контролни точки. Броят на отнетите 
към тази дата точки се запазва. 
Чл. 6. При обжалване на наказателно поста

новление се възстановяват служебно контрол
ните точки само за отмененото от съда наказа
ние. 

Чл. 7. Отнемане на свидетелството за управ
ление на моторно превозно средство по чл. 157, 
ал. 4 ЗДвП се извършва с издаване на заповед 
за принудителна административна мярка по 
чл.171,т.4 3ДвП. 

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. Отнетите контролни точки до влизането в 

сила на тази наредба се отчитат при всяко след
ващо нарушение. 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 157, 
ал. 3 от Закона за движението по пътищата и 
отменя Наредба № 1-167 от 2001 г. за определя
не на първоначалния максимален размер на 
контролните точки на водач на моторно пре
возно средство и нарушенията, за които се 
отнемат (ДВ, бр. 63 от 2001 г.). 

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на об
народването й в "Държавен вестник". 
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АДМИНИСТРАТИВНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ 
И ОТНЕМАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 

Превишаване на максимално допустимите скорости 
N нарушение 
1. прев. до 20 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 1) 
2. прев. от 20 до 30 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 2) 
3. прев. от 30 до 40 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 3) 
4. прев. от 40 до 50 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 4) 
5. прев. над 50 км/ч (чл. 182, ал. 1, т. 5) 
6. повторно нарушение по 

а)т.4 

б)т.5(чл. 182, ал.2) 

глоба 
5 лв. 

10 лв. + 2 точки 
20 лв. +6 точки 
30 лв. +12 точки 
50 лв. +16 точки 

100 лв. + 7 точки 
и лишаване 3 м. 

100 лв. + 10 точки 
и лишаване 3 м. 

Употреба на алкохол 

N нарушение 

1. Управление на МПС 
с концентрация 
на алкохол в кръвта: 
а) от 0,5 до 1,2 на хиляда (чл. 174, 
ал. 1) 
б) над 1,2 на хиляда 
(чл. 343 б, 343 г и 49 НК) 

2. Отказ да бъде извършена про
верка за алкохол с техническо 
средство (чл. 174, ал. 3) 

3. Неизпълнение на предписание 
за медицинско изследване за 
употреба на алкохол(чл. 174, ал. 
3) 

4. Повторно нарушение по т. 1а 
(чл. 174, ал. 2) 

5. Управл. на МПС с концентр. на 
алкохол над 0,5 на хиляда в 2 
год. срок след наказване за кон
центр. на алкохол в кръвта над 
1,2 на хиляда (чл. 343 б, 343 г и 
49 НК) 

затвор 

до 1 год. 

ДО 2 год. 

глоба 

от 100 до 300 лв. 

от 200 до 500 лв. 

от 200 до 500 лв. 

от 200 до 500 лв. 

и от 5 до 30лв. 

лишаване 

и до 1 год. 

и до 4 год. 

и от 6 мес. 
до 2 год. 

и от 6 мес. 
ДО 2 год. 

и от 6 мес. 
До 2 год. 

и до 5 год. 



Предоставяне управлението на МПС 

N нарушение 

1. Предоставяне на управл. на МПС на лице, 
което е с концентрация на алкохол над 0,5 на 
хиляда (чл. 177, ал. 1, т. 3) 

2. Предоставяне на управл. на МПС на лице, 
което е употребило упойващо вещество (чл. 
177, ал. 1,т.З) 

3. Предоставяне управл. на МПС на лице, ко
ето не притежава съответно свидетелство за 
управление (чл. 177, ал. 1, т. 3) 

4. Повторно нарушение по т. 1, т. 2 или т. 3 (чл. 
177, ал. 3) 

глоба 

от 100 до 300 л в. 

от 100 до 300 лв. 

от 100 до 300 лв. 

от 150 до 1500 лв. 

Неподчинение на контролните органи 

N нарушение 

1. Отказ за предоставяне на 
документите за проверка (чл. 
175, ал. 1,т.З) 

2. Отказ да се изпълни разпо
реждане на орган за контрол 
или регулиране на движение
то (чл. 175, ал. 1,т.4) 

3. Отказ да превози контро
лен орган с МПС за общест
вен превоз, без леките так
симетрови а-ли (чл. 180, ал. 1, 
т.2) 

4. Отказ да се предостави 
МПС на полицията за изпъл
нение на неотложни действия 
(чл. 282 ЗМВР) 

5. Повторно извършване на 
нарушението по т. 1 или 2 (чл. 
175, ал. 2) 

глоба 

от 50 до 200 лв. 

от 50 до 200 лв. 

от 20 до 150 лв. 

от 100 до 200 лв. 

от 150 до 300 лв. 

лишаване 

и от 1 до 6 мес. 

и от 1 до 6 мес. 

и от 1 мес. до 1 год. 



Неправилно използване на светлинните и звуковите сигнали 

N нарушение 

1. Използване на звуков или 
светлинен сигнал за МПС със 
специален режим на движе
ние без право (чл. 175, ал. 1, т. 
2) 

2. Неправилно използване на 
звуков сигнал в населено мяс
то (чл. 183, ал. 1,т. 2) 

3. Неправлино използване на 
светлините на МПС: 

а) без опасност за движението 
(чл. 183, ал. 3, т. 1) 

б) с опасност за движението 
(чл. 180, ал. 1,т. 1) 

4. Повторно извършване на 
нарушението по т. 1 (чл. 175, 
ал.2) 

глоба 

от 50 до 200 лв. 

10 лв. 

30 лв. + 5 точки 

от 20 до 150 лв. 
+ 5 точки 

от 150 до 300 лв. 

лишаване 

и от 1 до 6 мес. 

. 

• 

и от 1 мес. до 1 год. 

Извършване на дейности без съответно разрешение 

N нарушение 

1. Провеждане на курсове за 
подготовка или допълнително 
обучение на водачи (чл. 177, 
ал. 1, т. 5) 

глоба 

от 100 до 300 лв. 

Регистрация, технически неизправности и подправка на 
идентификационни номера 

N нарушение 

1. Управление на МПС, което 
не е регистрирано (чл. 175, ал. 
1.Т.1) 

глоба 

от 50 до 200 лв. 

лишаване 

и от 1 до 6 мес. 



N нарушение 

2. Управление на МПС, което е 
регистрирано, но е без табели 
или табелите не са поставени 
на определените за това места 
(чл. 175, ал. 1,т. 1) 

3. Управление на МПС, което е 
спряно от движение без съот
ветно разрешение (чл. 177, ал. 
1, т.4) 

4. Допускане в движението на 
ППС, чиято конструкция е из
менена без разрешение (чл. 
179, ал.1,т.З) 

5. Управление на технически 
неизправно МПС, ако за тази 
повреда е предвидена забрана 
за придвижване на собствен 
ход (чл. 179, ал. 1, т. 4) 

6. Управление на технически 
неизправно МПС извън случа
ите на т. 5: 

а) без създаване на опасност 
за движението (чл. 183, ал. 3, т. 
7) 

б) със създаване на опасност 
за движението(чл. 180, ал. 1, т. 1) 

7. Неуведомяване на службата, 
издала регистрационния номер 
на МПС, чиято собственост е 
прехвърлена (чл. 180, ал. 2, т. 1) 

8. Неуведомяване на службата 
за регистрация за придобива
не собственост на регистрира
но МПС (чл. 180, ал. 2, т. 1) 

глоба 

от 50 до 200 лв. 

от 100 до 300 лв. 
+ 5 точки 

от 50 до 150 лв. 

от 50 до 150 лв. 
+ 5 точки 

30 лв. 

от 20 до 150 лв. 

от 20 до 150 лв. 

от 20 до 150 лв. 

лишаване 

и от 1 до 6 мес. 



N нарушение 

9. Непредставяне на МПС за 
технически преглед в опреде
ления срок (чл. 181, т. 1) 

10. Управленеие на МПС, чиито 
емисии на вредни вещества са 
над определените норми (чл. 
181, т. 6) 

11. Управление на МПС с неиз
правно шумозаглушително ус
тройство (чл. 181, т. 6) 

12. Управление на МПС с нечет
лив или закрит регистрационен 
номер (чл. 183, ал. 1,т. 3) 

13. Управление на МПС с изно
сени гуми (чл. 183, ал. 2, т. 4) 

14. За повторно нарушение по 
т. 1 или 2 (чл. 175, ал. 2) 

глоба 

до 50 лв. 

до 50 лв. 

до 50 лв. 

10 лв. 

20 лв. 
+6 точни 

от 150 до 300 лв. 

лишаване 

и от 1 мес. до 1 год. 

Н е п р а в и л е н п р е в о з н а т о в а р и 
N нарушение 

1. Управление на МПС с опасен 
товар без документ за необхо
димата професионална компе
тентност (чл. 176, ал. 1) 

2. Управление на извънгабарит-
но МПС без спазване на уста
новения ред (чл. 177, ал. 2, т. 1) 

3. Неносене на документите за 
извършвания превоз извън слу
чаите по т. 1 (чл. 181, т. 3) 

4. Неозначаване на превозва
ния товар, който излиза с по
вече от 0,20 м. Отстрани или с 
1 м. отпред или отзад (чл. 183, 
ал. 2, т. 8) 

глоба 

от 200 до 300 лв. 

от 100 до 500 лв. 

до 50 лв. 

20 лв. 
+ 3 точни 

лишаване 

или до 6 мес. 

' 



N нарушение 

5. Повт. нарушение по т.1 
(чл.176, ал.2) 

6. Повт. нарушение по Т.2 
(чл.177, ал.З) 

глоба 

от 300 до 400 лв. 

от 150 до 1500 лв. 

лишаване 

и от 3 мес. до 1 год. 

Неправоспособност 
N нарушение 

1. Управление на МПС без съ
ответна правоспособност или 
след като свидетелството е от
нето поради свършване лими
та на контролните точки (чл. 
177, ал. 1,т. 2) 

2. Управление на МПС в срока 
на лишаването, наложено по 
служебен или администрати
вен ред (чл.177, ал.1, т. 1) 

3. Управление на МПС без съ
ответна правоспособност в 1 
годишен срок от наказването 
по административен ред за 
същото нарушение (чл. 343 в, 
ал. 2 НК) 

4. Управление на МПС в сро
ка на изтърпяване на наказа
нието "лишаване от право да 
се управлява МПС" от лице, 
което е наказано за същото 
деяние по административен 
ред (чл. 343 в, ал. 1 ,чл. 343 г и 
чл. 49 НК) 

5. Повторно извършване на 
нарушението по т. 1 (чл. 177, 
ал.З) 

6. Повторно извършване на 
нарушението по т. 2 (чл. 177, 
ал.З) 

затвор 

до 2 год. 

до 2 год. 

глоба 

от 100 до 300 лв. 

от 100 до 300 лв. 

от 150 до 1500 лв. 

от 150 до 1500 лв. 

лишаване 

до 5 год. 



Собственици 

N нарушение 

1. Алармената инсталация на 
МПС се включва без основа
телна причина или сигналите 
й наподобяват тези, подава
ни от ППС със специален ре
жим на движение (чл.180, 
ал.2, т. 2) 

2. Нареждане или съзнателни 
допускане да се извърши нару
шение на правилата за движе
ние (чл. 187) 

3. Непосочване на лицето, ко
ето е управлявало МПС при 
извършване на нарушението 
(чл. 188) 

4. Несключване на договор за 
застраховка "Гражданска от
говорност" 

а) от физически лица (чл. 96, 
т. 1-33) 

б) от юридически лица (чл. 96, 
т. 2-33) 

наказание 

глоба от 20 до 150 лв. 

наказанието, 
предвидено за съответното нарушение 

наказанието, 
предвидено за извършеното нарушение 

глоба от 50 до 200 пв. 

имуществена санкция 
от 500 до 5000 лв. 

Неизпълнение на задълженията при ПТП 

N нарушение 

1. Неизпълнение на задъл
женията като участник в 
ПТП(чл. 175, ал. 1,т. 5) 

2. Неоказване на съдейст
вие при ПТП, в което вода
чът няма участие (чл. 175, 
ал. 1, т. 6) 

3. Повторно нарушение по 
т. 1 или2(чл. 175, ал.2) 

глоба 

от 50 до 200 лв. 

от 50 до 200 лв. 

от 150 до 300 лв. 

лишаване 

и от 1 до 6 мес. 

и от 1 до 6 мес. 

и от 1 мес. до 1 год. 



Създаване на опасности или пречки за движението 

N нарушение 

1. Разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на пред
мети или вещества, които създават опасност за движени
ето (чл. 179, ал. 1,т. 2) 

2. Неспазване на: 
а) сигналите на пътните светофари, 

б) предписанието на пътните знаци, пътната маркировка 
и другите средства за сигнализиране, 

в) правилата за предимство, за разминаване, за изпре
варване или за заобикаляне, ако е довело до създаване на 
опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5) 

4. Неспазване правилата за престой или паркиране: 

а) без опасност за движението (чл.183, ал2, т.1) 

б) с опасност за движението (чл. 180, ал. 1, т.1) 

5. Неправилно използване на пътното платно: 
а) без опасност за движението (чл. 183, ал. 2, т. 2) 

б) с опасност за движението (чл.180, ал.1, т.1) 

6. Управление на МПС за обществен превоз повече от за
коноустановеното работно време или в болестно или друго 
състояние, което създава опасност за движението (чл. 181, 
т.4) 

7. Неправилно преминаване покрай спирка на превозните сред
ства за обществен превоз на пътници или покрай спрял авто
бус, който превозва деца (чл. 183, ал. 2, т. 5) 

8. Управление на МПС с неукрепен товар с което създава 
опасност за други учасници в движението (чл.183, ал.2, 
т.6) 

9. Неправилно паркиране върху тротоара (чл.183, ал.З, т.2) 

10. Неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл. 
183, ал. 3, т. 3) 

11. Преграждане на път с превозно средство с цел да се 
попречи на нормалното движение по него или на манифеста
ция, процесия, състезание и др. (чл.177, ал.1, т.8) 

глоба 

от 50 до 150 лв. 
+ 5 точки 

от 50 до 150 лв. +10 точки 

от 50 до 150 лв. + 4 точки 

от 50 до 150 лв. + 6 точки 

20 лв. 
от 20 до 150 лв. 

+ 5 точки 

20 лв. 
+ 3 точки 

от 20 до 150 лв. 
+ 5 точки 

до 50 лв. 

20 лв. 
+6 точки 

20 лв. 
+ 3 точки 

30 лв. 

30 лв. 
+10 точки 

от 100 до 300 лв. 



N нарушение 

12. Нареждане да се ремонтира път или да се постави съо
ръжение или препятствие по него, без да са взети мерки 
за осигуряване безопасността на движението (чл.178, ал.1, 
т.З) 

13. Неозначаване на принудително спряло на платното за 
движение ППС, ако е довело до създаване на опасност за 
движението (чл.179, ал.1, т.1) 

14. Неправилно изпреварване без създаване на опасност 
за движението (чл.183, ал.З, т.б) 

15. Непредприемане на незабавни мерки за обезопасява
не и отстраняване на препятствие, което застрашава дви
жението от длъжностно лице, което е предупредено за 
това (чл. 177, ал. 1, т. 10) 

глоба 

от 100 до 1 000 лв. 

- от 50 до 150 лв. 
+ 6 точки 

30 лв. 
+ 6 точки 

от 100 до 300 лв. 

Предпазни колани и каски 
N нарушение 

1. Управление на МПС без предпазен колан или каска (чл. 
183, ал. 2, т. 9) 

2. Пътуване с МПС без предпазен колан или каска (чл. 184, 
ал.З) 

глоба 

20 лв. 
+ 10 точки 

до 10 лв. 

Пешеходци, водачи на нерелсови ПТП и др. 
N нарушение 

1. Нарушаване на правилата за движение от пешеходец: 

а) без причиняване на вреда (чл.184, ал.2) 
б) с причиняване на вреда (чл. 184, ал. 4) 

2. Нарушаване на правилата за движение от водач на ППС 
с животинска тяга, от водач на организирана група пеше
ходци, на впрегатни, товарни, ездитни животни или на ста
да: 

а) без причиняване на вреди (чл.184, ал.1, т.1) 

б) с причиняване на вреди (чл. 184, ал. 4) 

3. Изхвърляне от превозното средство на предмети или 
вещества, които замърсяват пътя: 

а) без причиняване на вреди (чл.184, ал.1, т.2) 
б) с причиняване на вреди (чл. 184, ал. 4) 

глоба 

до 10 лв. 
от 10 до 50 лв. 

до 30 лв. 

от 10 до 50 лв. 

до 30 лв. 

от 10 до 50 лв. 



Други нарушения 
N нарушение 
1. Комплектоване с основни агрегати от различни модели 
или изменение на конструкцията на МПС без да се спазва 
установеният ред (чл. 178, ал. 1, т. 2) 

2. Използване на устройство, което смущава действието 
на уредите за измерване на скоростта (чл. 181, т. 2) 

3. Неспиране на двигателя, когато МПС е в престой или е 
паркирано (чл. 181, т. 5) 

4. Неносене на определените документи за водача, за МПС 
или за превозвания товар (чл. 183, ал. 1, т. 1) 

5. Премахване, преместване, повреждане или унищожаване 
на пътен знак, без да е създадена опасност за движението 
или за живота или имуществото на трето лице (чл. 177, ал. 
2, т. 2) 

6. Използване на мобилен телефон по време на управле
ние, без устройство "свободни ръце" (чл. 183, ал. 3, т. 8) 

7. Неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите 
се по пътя с предимство!", 

неправилно включване в движението, неправилно прес
трояване, 

неправилно изпреварване или неспазване на предимс
тво без опасност за движението (чл.183, ал.2, т.З) 

8. Навлизане след пътен знак, който забранява това (чл. 
183, ал. 3, т. 5) 

9. Неспазване сигналите на пътните светофари: 
а) без опасност за движението (чл. 183, ал. 3, т. 4) 
б) с опасност за движението (чл.179, ал.1, т.5) 

10. Неосигуряване на безпрепятствено преминаване на 
сигнализиращо МПС със специален режим на движение 
(чл.179, ал.1, т.6) 

11. Нарушение, за което в ЗДП не е предвидено конкретно 
наказание (чл. 185) 

12. За маловажни нарушения (маловажно е нарушението, ко
ето, макар и с незначителни отклонения от нормативно пред
писаното поведение на участника в движението, при друга 
пътна обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнот
ранспортно произшествие (чл.18б, ал.1, 2 и 3) 

глоба 

от 100 до 1000 лв. 

до 50 лв. 

до 50 лв. 

10 лв. 

от 100 до 500 лв. 

30 лв. 
+6 точни 

20 лв. + 7 точки 

20 лв. 

20 лв. + 6 точки 

30 лв. 
+ 4 точки 

30 лв. +10 точки 
от 50 до 150 лв. +10 т. 

от 50 до 150 лв. 
+ 6 точки 

до 20 лв. 

до 15 лв. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази глоба се налага на място по фиш, ако водачът е съгласен с вида на 
установеното нарушение и с размера на определената му глоба. При несъгласие с едно от 
двете, контролният орган съставя акт. Това правило не се прилага в случаите на неправил
но паркиране. За това нарушение глобата по фиш се налага в отсъствието на водача. 
Поставянето на екземпляр от фиша върху превозното средство е равносилно на връчване. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Н А Р Е Д Б А З А И З М Е Н Е Н И Е И Д О П Ъ Л Н Е Н И Е Н А Н А Р Е Д Б А 1 - 157 
(ДВ БР. 66 / 2003) 
§1 в чл. 8 се създава ал.З: 
(3) Контролният талон "водач на МПС 

без наказания" отговоря на изисквани
ята по ал. 1 и 2, без да се посочва пър
воначалният максимален размер на 
контролните точки за отчет на извърш
ваните нарушения. 

§2 в чл. 25 се създават ал. 4 и 5: 
(4) Контролен талон "водач на МПС 

без наказания" се издава при поисква
не от водача: 

1. Когато няма наказания за наруше
ния на правилата за движение по пъти
щата от първоначалното придобиване 
на правоспособност и има стаж не по-
малко от 6 години; 

2. Когато няма наказания за наруше
ние на правилата за движение по пъ
тищата за период от 6 години след вли
зане в сила на тази наредба. 

(5) Контролен талон "водач на МПС 
без наказания" се издава въз основа 
на подадено заявление по образец (пр. 
№5) и документ за платена такса. 

§3 В член 26 се създава ал. 4: 
(4) На водач, на който при съставяне 

на акт за нарушение по ЗДП е отнет 
контролен талон "водач на МПС без 
наказания", при връчване на наказател
ното постановление се издава обикно
вен контролен талон въз основа на пла
тена такса. 
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