
1.Предупредителни пътни знаци за опасност-група “А” 

1.1. Форма и цвят – триъгълна форма с върха нагоре, с 

червена ивица по края, на бял фон и черен символ 

изобразяващ опасността /има и изключения/.  

Когато знаците са временно поставени, фона може да е 

жълт. 

Когато знакът е на квадратна 
жълта основа сигнализира за 
опасност, поради която са 
ставали много произшествия. 

Пътни знаци 



- При несъответствие между указанията на временните 

и постоянните пътни знаци, водачите се съобразяват с 

временните 



1.2. Място на поставяне  

-в населените места се поставят от 50 - 100м преди опасността; 

-извън населените от 100 - 150м.  

Те могат да се поставят и на друго разстояние, но тогава под 

знака се поставя допълнителна табелка указваща разстоянието 

до опасността.  



.... Тези знаци се поставят пред ЖП прелез и 

предупреждават водачите на какво разстояние се намират 

от него. 

 

          240м                              160м                                 80м 



1.3. Значение 











2. Пътни знаци относно предимството - група “Б” 

2.1. Форма и цвят – всички тези знаци са с различна 

форма или цвят за да могат водачите да ги различават 

дори ако са заснежени или обърнати. 



2.2. Място на поставяне – поставят се непосредствено 

пред кръстовището или (за Б5, Б6) стеснения участък. 

Знаците Б1 и Б4 могат да предшестват Б2. В този случай 

под тях се поставя допълнителна табелка указваща 

разстоянието до Б2. 



2.3. Значение 
Знак Б1 се поставя на кръстовища където водачите имат 
добра видимост. Те не са длъжни да спират, ако по 
напречния път не приближава ППС. При Б2 винаги са 
длъжни да спират преди да преминат през кръстовището. 



3. Пътни знаци за въвеждане и отменяне на забрани - 

група “В” 

3.1.Форма и цвят 

-кръгла форма,  

на бял фон  

с черен символ 

изобразяващ 

забраната,  

с червена ивица 

покрая за знаците, 

които въвеждат 

забрани, а които 

отменят такива без 

червена ивица. 

Има и изключения. 



3.2.Място на поставяне – непосредствено пред мястото 

на забраната или на разстояние, като в този случай под 

знака се поставя допълнителна табелка указваща 

разстоянието до началото на забраната..... 



..... Тези знаци задължително се дублират на предното 
кръстовище пред мястото на забраната. 



3.3.Зона на действие –определя се по няколко начина: 

 

- за знаците  

до съответния знак, с който се отменя забраната 



- за всички забранителни знаци до знак 

- от знак до знак 



- с допълнителни табелки 



- Когато едновременно са поставени предупредителен и 

забранителен знак, зоната на действие на 

забранителния е до края на опасния участък 

сигнализиран с предупредителен знак 



- До следващото кръстовище 



3.4.Значение 

Забраните въведени със знаци В1 и В2 не се отнасят за:  

-превозните средства от редовните линии за обществен 

превоз на пътници  

-автомобилите със специален режим на движение 











След втория пътен знак, водачите 

имат ли ограничение на скоростта? 



4. Пътни знаци със задължителни предписания –  

група “Г” 

4.1. Форма и цвят  

- кръгла форма, на 

син фон с бял символ 

изобразяващ 

задължението 

 



4.2. Място на поставяне 

-непосредствено пред 

мястото, за което се 

отнася задължението или 

на разстояние от него с 

допълнителна табелка 



4.3. Значение 



При кой от двата знака имате право 

да завиете в обратна посока? 



5. Пътни знаци със специални предписания-група “Д” 

5.1. Форма и цвят – квадратни или правоъгълни. Фона на 

някои от знаците се променя в зависимост от това къде са 

поставени. В населени места – бял, извън населени – син и 

на автомагистрала – зелен. 



5.2. Място на поставяне – непосредствено пред мястото, 

за което дават тези специални предписания или на друго 

разстояние с допълнителна табелка под тях 

 



5.3. Значение 







6. Пътни знаци, даващи допълнителна информация - 

група “Е” 

6.1. Форма и цвят                   
– квадратни или 
правоъгълни. Фона на 
някои от знаците се 
променя в зависимост от 
това къде са поставени.  



6.2. Място на поставяне – непосредствено пред мястото, 

за което дават тези специални предписания ....  



... или на друго разстояние с допълнителна табелка под 

тях 



6.3. Значение 







7. Пътни знаци за 

указване на 

направления и 

посоки - група “Ж” 

 

7.1. Форма и цвят    

– квадратни или 

правоъгълни. Фона 

на някои от знаците 

се променя в 

зависимост от това 

къде са поставени.  



7.2. Място на поставяне – непосредствено пред мястото, 

за което се отнасят .... 



... или на друго разстояние с допълнителна табелка под 

тях 



7.3. Значение 





8. Допълнителни 

табели - група “Т” 

 

8.1. Форма и цвят 

– квадратни или 

правоъгълни. На 

бял фон с черен 

символ или надпис. 

 

 

 



8.2. Място на поставяне– под знака, за който се отнасят 



8.3. Значение 









9. Сигнализация на туристически обекти 



10. Символи за изобразяване на видовете превозни 

средства 



11. Други средства за сигнализиране 

Графики, обекти на Закона за 

авторското право и сродните му права 

(ЗАПСП) 











Пътна маркировка 
1. Определение – линии, букви или символи нанесени 
върху платното за движение с бяла или жълта боя, 
даващи по-пълна информация на водачите.  



 При временна организация на движението, 
маркировката е с друг цвят и водачите трябва да се 
съобразяват с нея. 



2.   Видове маркировка  и значение 

2.1.Надлъжна маркировка 

а/  Разделителна линия:  

- единична непрекъсната 



- двойна непрекъсната  



- единична прекъсната 



-двойна смесена 



-двойна прекъсната 



б/  Граница на платното за движение 







2.2. Напречна маркировка 

а/  Стоп-линия 



б/  Линия за изчакване 



в/  Пешеходна пътека 



г/ Велосипедна пътека 



2.3. Друг вид маркировка 

а/ Стрелки за указване посоката на движение 

 

 

 

Илюстрация, обект на Закона за 

авторското право и сродните му права 

(ЗАПСП) 



б/ Стрелки за предварително указване посоката на 

движение 



в/ Стрелки за насочване 



г/ Начин на подреждане на ППС при паркиране 



д/ Начупена линия -забранява паркирането върху нея 



е/ Успоредни бели и черни линии насочени към 

платното за движение 



ж/ Коси успоредни линии 



з/ Изкуствена неравност на платното за движение 



и/ Символи, букви, цифри нанесени върху платното за 

движение 



й/ Направляващи линии в кръстовище 


