
ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ  

ПО АВТОМАГИСТРАЛА , АВТОМОБИЛЕН ПЪТ 

И СКОРОСТЕН ПЪТ 



1.Автомагистрала–специално изграден и обозначен път, за който:  

    -има самостоятелни платна за движение във всяка посока с  

разделителна ивица и най-малко две ленти за движение и  

специална лента за аварийно спиране; 

    -пресичане на други пътища, улици, ЖП и трамвайни линии  

само на различни нива; 

    -вливане и отливане на движението само на определени места;  

    -пълна липса на директни връзки към съседните прилежащи  

територии. 



2.Правила за навлизане и напускане на автомагистрала 

 

а) На път, обозначен като автомагистрала-пътен знак Д5 

е разрешено движението само на автомобили и 

мотоциклети с конструктивна максимална скорост над 

50 км/ч.  

Д5 ”Автомагистрала”  Д6 ”Край на автомагистрала”  



б) навлизането и напускането на автомагистралата 

трябва да става само на определените за тази цел места.  

 Водач, който навлиза на автомагистрала трябва да 

пропусне движещите се по нея ППС. 



 Водач, който иска да напусне автомагистралата, 

трябва своевременно да заеме място в съответната пътна 

лента за излизане от нея. 



3. Разположение на ППС по автомагистрала 

- ППС трябва да се движат в най-дясната пътна лента; 

- когато има три или повече пътни ленти в една посока 

ППС над 3,5т. и дължина над 7м., трябва да се движат 

в най-дясната и съседната на нея пътна лента. Навлизането  

в другите ленти е забранено, включително и при  

изпреварване 



4. Забрани на автомагистрала 

а) движение на пешеходци, водене и яздене на животни 



б) престой или паркиране, освен на определените за 

тази цел места 



в) завиване в обратна посока, движение на заден ход, 

навлизане, движение и спиране върху разделителната 

ивица 



г) движение в лентата за принудително спиране 



д) движение на превозни средства , които не могат да 

развиват скорост по-висока от 50 км/ч 



е) провеждане на стачки, шествия, демонстрации 



ж) Теглене с гъвкава връзка. Разрешава се само до 

най-близкия изход на автомагистралата 



5. Задължения на водача при принудително спиране 

а) През деня 

- да спира само в лентата за принудително спиране, 

като не е длъжен да обозначи превозното средство 



б) През нощта или при намалена видимост 
- длъжен е да обозначи ППС с габаритни светлини и 
светлоотразителен триъгълник, поставен на 100м или 
с авариен сигнал 



6.Автомобилен път   

 а) определение - път, обозначен със съответния  

пътен знак, предназначен за движение само на 

автомобили и мотоциклети, по който действат  

специални правила за движение 

Д7 “Автомобилен път” 

Д7 “Край на  

автомобилен път” 



б) Забрани на автомобилен път  

 

 а) движение на пешеходци, водене и яздене на 

животни; 

 б) престой или паркиране, освен на специално 

обозначените за тази цел места; 

 в) движение на превозни средства , които не 

могат да развиват скорост по-висока от 50 км/ч; 

 г) теглене с гъвкава връзка. Разрешава се само 

до най-близкия изход на автомобилния път; 

 д) завиване в обратна посока, движение на 

заден ход, навлизане, движение и спиране върху 

разделителната ивица. 



7. Скоростен път 

а) определение – специално изграден и означен за движение път 

само за МПС с високи скорости 

б) характеристики – като автомагистрала, но без лента за 

принудително спиране, а с площадки за принудително спиране; 

-скоростния път има връзка с прилежащите територии  



в) Забрани на скоростен път 

- Да спира за престой извън специално обозначените 

за това места  

- Да завива в обратна посока, да се движи назад, да 

навлиза в разделителната ивица или да я пресича, 

включително на местата, където тя е прекъсната.  

 



8.Максимални разрешени скорости за движение 

Пътно превозно 

средство от: 

Автомагистрала Автомобилен път Скоростен път 

Категория А(A1) 100 80 90 

Категория В(B1) 140 90 120 

Категория С,D 100 80 90 

Категория В+Е, 

С+Е, D+Е 
100 70 90 

Категория Т     

Категория М     

При теглене 70  

с тв. връзка 

40  

с тв. връзка 

70  

с тв. връзка 


