
ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И 

ОСОБЕНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

1. Поведение на водачите на лек автомобил към 
 другите участници в движението – взаимодействие 

между участниците в движението има, когато по 
време на движение те се окажат в непосредствена 
близост – при изпреварване, разминаване, движение 
в колона или взаимно пресичане на направленията 
на движение. 



 

1.1. Към автомобилите – При изпреварване на 

автомобилите съществува опасност, когато: 

 • и двата автомобила се 

движат с висока скорост; 

• разликата в скоростите е 

прекалено малка или 

прекалено голяма; 

• изпреварваният е с 

голяма дължина – състав 

от ППС, т.е. тегли 

ремарке или 

полуремарке; 

•  когато се изпреварва 

колона. 

 



1.2. Поведение на водачите на лек автомобил към 
пешеходците – когато пешеходецът е стъпил 

на платното за движение, водачът е длъжен винаги да 
го пропусне..... 



... Към деца, инвалиди, слепи и престарели хора е 

длъжен да се съобразява с тяхното поведение, дори 

когато са извън платното за движение.  

Покрай тях да преминава с намалена скорост, с 

повишено внимание и с готовност за спиране. 



-При преминаване по път с локви, кал и дребни камъни, да 

се движи с такава скорост,  

че да не изпръска, изцапа  

или удари другите  

участници в  

движението. 



- След подаване на разрешаващ сигнал от светофар или 

регулировчик, водачът е длъжен да пропусне пешеход-

ците, които все още се намират на платното за движение.  



- При преминаване покрай спряло ППС да се движи с 

такава скорост, която ще му позволи да спре без да 

допусне пътнотранспортно произшествие. 



1.4. Към водачите на релсови ППС – когато е разрешено 

едновременно преминаване през кръстовището на релсови 

и нерелсови ППС, релсовото е винаги с предимство 

независимо от посоката на движение и местоположението 

си. 



2. Двуколесни ППС – Когато водачите на автомобили 

изпреварват двуколесни ППС, трябва да осигуряват 

възможно най-голяма странична дистанция. 

 

-Мотоциклети и мотопеди - през деня се движат с включена 

къса светлина отпред и габаритна светлина отзад. 

 

- Велосипеди – през ноща 

се движат с бяла или 

жълта светлина отпред и 

червена светлина или 

светлоотразител отзад. 

Имат и бели или жълти  

светлоотразители 

отстрани на колелата. 



3. Опознавателни знаци 

-Товарни автомобили с допустима максимална маса  

над 3500 кг и дължина над 7 метра се обозначават с 

опознавателни знаци във вид на правоъгълни табели, 

върху които са нанесени успоредни и наклонени червени 

и жълти ленти. Поставят се отзад на превозното средство. 



- Ремаркета и полуремаркета се обозначават отзад с 

правоъгълна табела с жълт цвят и червени крайни ивици. 



-Извънгабаритни ППС или състав от 

ППС са тези, които с товар или без 

товар надвишават  допустимите 

размери или маса.  

Сигнализират се отпред и отзад с 

табела с надпис 

“ИЗВЪНГАБАРИТЕН”.  



- Бавнодвижещо се МПС сигнализира се отзад с червена 

табела с форма на равностранен триъгълник със скосени 

върхове. 



-ППС превозващо опасен товар, се сигнализира с 

правоъгълна табела с оранжев цвят.  

Ако има цифри, горната цифра е кода за степента на 

опасност, а долната е код за вида на опасния товар. 

Водачите на такива автомобили трябва да спазват и 

специални правила за движение. 



-Моторни превозни средства, превозващи група деца, се 

обозначава с табела с оранжев цвят, върху която е 

изобразен съответен символ. 

Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в 

долния ляв ъгъл на задното стъкло. Вниманието към тези 

ППС трябва да е повишено, особено когато са спрели. 



-Военна колона – военните колони създават големи 

трудности при изпреварване, тъй като образуващите 

ги автомобили се движат с еднаква ниска скорост и 

сравнително малка дистанция.  

Опознавателните знаци се поставят отпред на първото 

и отзад на последното ППС от колоната. 



-Учебен автомобил – Водачите трябва да се отнасят с 

разбиране към евентуални погрешни действия на 

обучаващите се. По принцип тези автомобили се движат 

съобразно правилата, тъй като в тях се намира инструктор, 

но движението е с много ниска скорост и често съпроводено 

със суетене при потегляне. Не са изключени резки 

спирания и потегляния. 



-МПС което представлява препятствие или опасност – 

обозначава се с жълта мигаща или проблясваща светлина 



-МПС със специален  

режим на движение  

-обозначава се със синя или  

червена проблясваща светлина  

и специален звуков сигнал 



4. ППС с животинска тяга (каруци)  
 
-Каруците задължително трябва да се движат плътно вдясно на  
платното за движение.  
 
-При приближаване до каруца водачите на автомобили трябва  
да отделят внимание и за поведението на животното. 
 
-Подаването на звуков сигнал в  
непосредствена близост до 
животното може да го уплаши и в  
резултат на това то внезапно  
да промени посоката си. 
 
-При изпреварването им  
трябва да се осигурява  
по-голяма странична  
дистанция. 



5. Пешеходци – те са най – уязвимите участници в движението!  
5.1. Водачите на автомобили са длъжни да бъдат внимателни и  
предпазливи към пешеходците. С особено внимание трябва  
да се отнасят към децата, слепите коите се движат с бял бастун,  
слепоглухите които се движат с червено-бял бастун, и към  
престарелите хора. 
 



5.2.При пресичане на платното за движение пешеходците са  

длъжни да преминават по пешеходните пътеки, като спазват  

следните правила: 

-преди да навлязат на платното за движение, да се  

съобразяват с разстоянията до приближаващите се ППС и с  

тяхната скорост на движение; 

-да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане; 

 

-да не преминават през ограждения от парапети или вериги; 

-извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища  

в населените места, когато в 

близост до пешеходците няма  

пешеходна пътека, те спазват  

гореописаните правила за  

пресичане; 

-да спазват светлинните  

сигнали и сигналите на 

 регулировчика. 



5.3. Деца  
– При приближаване към място, където на пътя или в близост  
до него се намират деца, водачът на ППС е длъжен да намали  
скоростта, а при необходимост и да спре! 
-При приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус,  
обозначен със знак превоз на организирана група деца, водачът  
на ППС е длъжен да осигури безопасността на децата, като при  
необходимост спре. 
 
 



6. Сигнали подавани от участниците в движението 

6.1. Задължения на водача преди започване на каквато и да е 
маневра: 

- да се убеди, че с извършването й няма да наруши ЗДП; 

- да се убеди, че ще я извърши безопасно; 

- да я сигнализира;  

- светлинният сигнал се подава преди започване на  маневрата 

и се прекратява след приключването й; 

 

- сигналът подаван с ръка може да се прекрати непосредствено 

преди започване на маневрата; 

 

-  сигналът не осигурява предимство на водача за  
  извършване на маневрата. 
 
6.2. Изисквания към сигнала: 
- своевременен,  
- ясен  и  достатъчен за възприемане 



а/ Основни светлинни 

сигнали: 

-Светлинен 

пътепоказател - ляв и 

десен; 

-Стоп- светлини- при 

спиране; 

- Аварийни светлини – 

едновременното 

включване на всички 

пътепоказатели. 

6.3. Видове сигнали 

подавани от водачите: 

ЛЯВ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 

ДЕСЕН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 

АВАРИЙНИ 

СИГНАЛИ 
СПИРАНЕ 



б/ Основни сигнали         

подавани  с ръка 

ЛЯВ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 

ДЕСЕН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 

СПИРАНЕ 



в/ Допълнителни 

сигнали: 

- Светлина за заден ход 

-Звуков сигнал               

- в населените места е 

забранено използването му, 

освен за предотвратяване на 

ПТП; 

 извън населените места е 

разрешено да се използва 

като допълнителен сигнал. 

- Превключване на 

светлините “къси-дълги” 
–служи за привличане на 

вниманието на насрещно 

движещите се ППС 



6.4. Сигнали подавани 

от пешеходците– с ръка 

изпъната хоризонтално 

напред или вертикално 

нагоре, предупреждава 

водачите за 

намерението си да 

пресече платното за 

движение.  

Водачите са длъжни да 

пропуснат пешеходеца 

без да създават опасност 

за другите участници в 

движението..... 



Водачът на организирана група от деца е 

длъжен при пресичане на платното за 

движение да спре автомобилния поток с 

тази палка или с ръка. 


