
  ПРАВИЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ СПИРКИ 

1. Спирка - определение 
-мястото предназначено за спиране на ППС от 
обществения транспорт за слизане и качване на 
пътници, обозначено със съответния пътен знак,  
както и разстоянието    50м след  него 



2. Задължения на водачите при преминаване покрай 

спирка: 
- да се движат с намалена скорост,   с повишено внимание, с 
готовност за спиране 



- да намалят скоростта или да спрат за да пропуснат ППС от 

обществения превоз на пътници за включване в движението 



-да не паркират в зоната на спирката.  

-Престоят е разрешен, ако не се пречи на ППС от обществения 

превоз на пътници – за слизане и качване на пътници, но е 

забранено извършването на товаро-разтоварни дейности. 



2.1. Правила за преминаване покрай трамвайна 

спирка. 



а/ Когато на спирката няма изграден или очертан 

остров за безопасност – водачът на нерелсовото ПС е 

длъжен да спре на 1м зад трамвая 



– когато се движим успоредно с трамвая и той започва 

да спира, спираме там където се намираме. 



б/ Когато има изграден или очертан остров за 
безопасност – водачът на нерелсовото ПС е длъжен да 
намали скоростта и в случай на необходимост да спре, 
за да позволи на пътниците безопасно да преминат 
през платното за движение. 



– спираме само при необходимост 



-заобикалянето и изпреварването отляво на трамвай е 

забранено. 



3. Задължения на водачите управляващи ППС от 

обществения транспорт  
- да спират възможно най-близко до границите на 
платното за движение, така че пътниците безопасно да 
се качват и слизат 



- когато има специално оформено уширение за спирка 

на пътното платно да спират в него 



- да не спират извън зоните на спирките за слизане или 

качване на пътници 



- подадения сигнал за включване в движението не 

освобождава водачите да вземат необходимите мерки 

за безопасност 



ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНА ЗОНА 

 1. Определение  – обособена територия в населено място, 

обозначена на входовете и изходите й с пътни знаци, 

където действат специални правила за движение 



2. Правила за движение в жилищна зона 

- пешеходците могат да използват за движение цялата 

широчина на пътното платно 



- водачите на ППС са длъжни да се движат със скорост 

не по-голяма от 20 км/ч, като не поставят в опасност 

пешеходците и не пречат на тяхното движение 



- паркирането в жилищна зона е разрешено само на 

специално обозначените за тази цел места 



- при излизане от жилищна зона на друг път водачите 

на ППС са длъжни да пропуснат участниците в 

движението, движещи се по него 


