
 

 ПРАВИЛА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ И 

ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ 

1. Определение 

-спиране – превеждане на превозното средство в                     

покой    

-престой – когато ППС е спряно за неопределено време в 

присъствието на водача – за слизане и качване на 

пътници и за извършване на товаро-разтоварни работи   

-паркиране – когато ППС е спряно за неопределено време 

без присъствието на водача   

-принудително спиране – когато ППС е спряно поради 

повреда                          

  



2.Правила за престой и паркиране  

2.1. Извън населените места 

-спира се за престой – най-вдясно на пътното платно; 



- Паркира се - задължително извън платното за 

движение...  



… Ако е невъзможно да се излезе извън платното за 
движение се разрешава само за престой да се спре и на 
платното за движение, след като се обозначи ППС като 
препятствие. Водачът е длъжен да вземе спешни мерки 
за преместване на превозното средство  



2.2. В населените места 

а/ По двупосочни улици – ППС се спират за престой и 

паркиране възможно най-вдясно на платното за 

движение по посока на движението и успоредно на оста 

на пътя; 



б/ По еднопосочни улици – ППС се спират възможно 

най-вдясно на платното за движение по посока на 

движението и успоредно на оста на пътя; 



– Само за престой се допуска спирането и от лявата 

страна по посока на движението, ако не се пречи на 

движението; 



- В населени места се допуска спиране за престой и 
паркиране на МПС с допустима максимална маса до 
2.5 тона върху тротоарите, ако се предназначени за 
това, успоредно на оста на пътя, ако до сградите остава 
разстояние най-малко 2м за пешеходците  



3. Задължения на водача при паркиране      

– водачът е длъжен да вземе всички необходими мерки, 

така че ППС да не може да потегли само. 



– Когато на място 

е определено с 

пътен знак или 

маркировка 

начина на 

паркиране, 

водачите са 

длъжни да  

спазват 

указанията 



- водачът е длъжен да паркира така, че да не пречи на 

останалите водачи да напуснат мястото си на паркиране. 

- да не спира преминаватено на другите превозни 

средства 



4. Правила за принудителен престой и обозначаване на 

ППС 

4.1. Извън населените места – спирането трябва да се 

извършва задължително извън платното за движение.....  



....Ако е невъзможно излизането ППС може да остане  на 
платното след като се обозначи по следния начин:  
-през деня със светлоотразителен триъгълник поставен 
на не по-малко от 30м зад ППС или с аварийни светлини 
-през нощта и при намалена видимост и включени 
габаритни светлини.... 



... На 

автомагистрала 

и пътища с 

максимално 

разрешена 

скорост над     

90 км/ч – 

светлоотрази-

телния 

триъгълник се 

поставя на не 

по-малко от 

100м зад ППС 



4.2. В населените места – за принудителен престой може 
ППС да остане и на платното за движение, след като бъде 
обозначено с:  
-през деня -светлоотразителен триъгълник, поставен на 
не по-малко от 30м зад ППС или с аварийни светлини 
-през нощта и при намалена видимост и включени 
габаритни светлини 



- Ако на мястото е забранен престоят, водачът няма 

право да остане на платното за движение дори и при 

принудителен престой   



-Преди отваряне на вратите на ППС, водачът и 
пътниците са длъжни да се убедят, че няма да създадат 
опасност за другите участници в движението. 
- Деца под 12 години трябва да слизат само от страната 
на тротоара или банкета   



5. Забрани за престой и паркиране: 
 

- В зоната на действие на знак В27 и В28                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пътен знак В27-

"Забранени са престоят 

и паркирането"  

 

 

 

 

 

 

 

 

В28 "Забранено е 

паркирането  

 



- На място, където превозното средство създава 

опасност или е пречка за движението                                                                



- Когато ППС закрива пътен знак или сигнал на 

светофар 



- До престояващо или паркирано ППС от страната на 

движението спрямо това ППС 



- В тунели, ... 



.... подлези, надлези, на мостове, ....  



... стеснени участъци от пътя .... 



... и в участъци с ограничена видимост. 



- Върху 

трамвайни и 

железопътни 

линии или в 

опасна близост 

от тях 



- На пешеходни или 

велосипедни пътеки и 

на разстояние, по-малко 

от 5м преди тях 



- На кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях – 

преди и след кръстовището 



-На платното за движение, след маркировка 

забраняващи изпреварването, когато разстоянието 

между ППС и разделителната линия е по-малко от 3 

метра. 



-На платното за движение, след пътен знак 

забраняващ изпреварването; 



- Върху пътна лента, предназначена за движение на 

определен вид ППС, обозначена с пътен знак 



6. Забрани за паркиране 

- Пред входове на паркове, театри, кина, както и на 

други места, където влизат и излизат ППС или 

пешеходци 



- На платното за движение и на тротоара 

непосредствено пред входовете на жилищни сгради и 

гаражи, когато това затруднява достъпа до тях 



- На спирките на ППС от редовните линии за 

обществен превоз на пътници 



- На места определени за паркиране на инвалиди 



- Пред входовете и на прилежащите тротоари на 

детските заведения и училищата  


