СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................ 05
I.ОСНОВИ НА БЕЗОПАСНОТО ШОФИРАНЕ......................................... 07
II.ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС.............................................. 13
III.СПОДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ............................................................. 19
IV.АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ УСЛОВИЯ................... 23
V.СЪВЕТИ ЗА ШОФИРАНЕ ПРИ ЛОШИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ....................................................... 33
VI.РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ,
НАРКОТИЦИ, ПРЕУМОРА, ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ И
АГРЕСИВНО ШОФИРАНЕ.............................................................. 37
VII.ШОФИРАНЕ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА........................................... 47
VIII.КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА ..................................... 49
IX.ВИЗИЯ НУЛА........................................................................ 51
X.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНАТА НАСТИЛКА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ....................................... 55
XI.ПЪТНИ ПРАВИЛА В ДВЕТЕ СТРАНИ – полезни съвети...................... 61

ВЪВЕДЕНИЕ
Когато седнете на мястото на водача, цял нов свят се отваря пред
вас. За водачи на всички възрасти, получаването на свиделтество
за управление на МПС е събитие, предоставящо възможности за
заетост, мобилност и независимост.
Шофирането е преди всичко отговорност, което крие и своите
рискове. Сред основните умения, които трябва да развиете, за да
се подготвите за тази отговорност са:
Поведение:
Развийте отношение на сигурност и отговорност всеки път, когато
шофирате.
Информираност:
Бъдете наясно какво се случва около вас докато шофирате и винаги
действайте отговорно и в готовност за вземане на бързи и точни
решения.
Знания:
Научете и разберете законите и правилата за движение по пътя.
Умения:
Не спирайте да се учите и постоянно опреснявайте знанията и
умениията си.
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Необходимо е образование, обучение и практика, които да развият
това осъзнаване, умение и знания, водещи до промяна в мисленето.
Вашето отношение се показва в решенията ви и стремежа ви да
бъдете отговорни водачи. Бъдете готови да бъдете толерантни
спрямо другите участници в движението. Винаги карайте активно,
като пазите и другите участници в движението.
Заедно с всички предимства, които моторните превозни средства
осигуряват, има и огромни недостатъци и косвени разходи, които
цялото обществото плаща. Отвъд преките разходи за изграждане и
поддръжка на нашите пътищата, за поддръжка на автомобилите и
контрол на трафика, има екологични и човешки разходи, които в
някои случаи надминават преките разходи. Данните за България
и Румъния показват, че през 2018 г. е имало 6730 тежки пътно
транспортни произшествия. През тази година бяха отчетени 628
души убити при тези сблъсъци, 22,015 са ранени в България, а
смъртните случаи в Румъния са над 1300 за същия отчетен период
при 12 853 тежки пътно транспортни произшествия.
Повечето пътно транспортни произшествия
могат да бъдат
предотвратени чрез спазване на правилата за движение и отговорно
поведение от страна на шофьорите. Това е и целта на настоящия
наръчник за безопасно шофиране.
Желаем ви безаварийно и безопасно шофиране!
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I. ОСНОВИ НА БЕЗОПАСНОТО
ШОФИРАНЕ
1. Предварителни условия преди шофиране.
За да бъдете сигурни, че всичко с вашия автомобил е наред, той е
изправен и може да се движи безопасно по пътищата, е необходимо
да обиколите автомобила си, преди да влезете, за да проверите за
препятствия, пешеходци и каквото и да е по пътя на автомобила си.
Проучванията за безопасността показват, че поддържането на
подходящо налягане в гумите, спазването на ограниченията за
натоварване на гумите и превозните средства (да не са натоварени
с повече тежест, отколкото могат да издържат), избягването на
опасности по пътя и проверяването на гумите за срязвания и други
наранявания, са най-важните неща, които човек може да направи,
за да избегне проблеми с тях, като например спукване, изглаждане,
или сцепване на грайферите. Грижите за гумите могат да доведат
и до улеснено управление на превозното средство, намаляване
на опасността от нараняване на водачите и други участници в
движението, икономии на гориво, удължаване на живота им.
Важно за сигурността е избора на тип гуми според предписанието
на завода произовдител на автомобила. Гумите са единственият
контакт на автомобила с пътната настилка. Ето защо са толкова
важни за пътната безопасност.
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2. Поддръжка на гумите
Добре поддържаните гуми подобряват способността на превозното
средство да завива и спира, увеличава сцеплението и тежестта,
която то може да превозва. Ако МПС е претоварено, а гумите са
меки, се увеличава опасността от излизането им от строя. Ето
защо, гумите трябва да се поддържат в добро състояние, като се
наблюдава и коригира налягането, да се съблюдава допустимото
натоварване, както на гумите, така и на МПС и да се избягват
опасности по пътя.
Препоръчителните допустими стойности на налягане в гумите
и натоварване на превозното средство.
Производителите на автомобили поставят на видно място (врата,
капак на багажник, жабка и т.н.) описание на препоръчителния
размер на гумите, препоръчителното налягане в тях, допустим
товар за МПС, допустим товар за всяка от осите и скоростен индекс.
Тези данни могат да се намерят и в ръководството за експлоатация
на автомобила.
Налягане в гумите и натоварване
Налягането представлява количеството въздух в гумата, което й
позволява да издържа товар и влияе върху цялостното поведение
на превозното средство. Налягането се измерва в килопаскали
(kPa). Производителите на пътнически и лекотоварни автомобили
определят подходящото налягане в гумите според допустимите
за тях товари, т.е. максималните товари, които автомобилът
може да превозва безопасно, както и размерът на гумите.
Подходящото налягане на определено превозно средство се нарича
“препоръчително налягане на студена гума”. Тъй като гумите са
предназначени за повече от един вид МПС, производителите на
гуми на страничната им част изписват “максимално допустимо
налягане.” Това число представлява най-голямото налягане, което
изобщо някога трябва да се прилага на дадената гума.
Производителят на превозното средство, а не на гумите
определя правилното налягане на гумите за даденото превозно
средство!!!
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Проверка на налягането
Изключително важно е да проверяваме налягането в гумите наймалко веднъж месечно, поради следните причини:
• Повечето гуми с течение на времето изпускат въздух
• Гумите могат внезапно да омекнат, ако водачът попадне в дупка
на пътя или опре в бордюра докато паркира
• При радиалните гуми обикновено не е възможно да се забележи
омекването само с поглед
За удобство водачите могат да се снабдят с преносим манометър,
който да е постоянно на тяхно разположение. Манометрите са лесно
достъпни и могат да се купят от много места. Замервания се правят
когато гумата е студена. Терминът “студена” няма нищо общо с
външната температура. Студена гума е тази, която е била в покой
поне три часа. Когато гумата е в движение, тя и въздухът в нея се
стоплят, като това води до повишаване на налягането в нея.
Поддръжка на подходящо налягане
Стъпка 1: Намерете в наръчника на превозното средство
препоръчителните стойности на налягане
Стъпка 2: Измерете и запишете налягането във всяка гума
Стъпка 3: Ако налягането в някоя от гумите е твърде високо,
изпуснете въздух като посредством манометъра внимателно
натиснете щифта на вентила, докато достигнете подходящо
налягане
Стъпка 4: Ако налягането е твърде ниско, напомпайте гумата, а ако
не разполагате с помпа, отбележете разликата между настоящата
стойност и препоръчителната и на някоя бензиностанция добавете
нужните kPA.
Стъпка 5: Проверете дали всички гуми са с еднакво налягане (освен
в случаите, когато предните и задните гуми трябва да са различно
напомпани)
Ако докато шофирате, ви се струва, че някоя гума е мека, напомпайте
я до препоръчителното налягане. Въпреки че гумата може да е
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малко по-мека от препоръчителното налягане за студена гума, това
положение е по-добро от това да се кара с много мека гума. При
първа възможност, когато гумата е вече студена, я донапомпайте.
След като проверите гумите е важно да проверите около и под
автомобила си за изпускане на течности и други проблеми, които
могат да повлияят на безопасната работа на вашия автомобил.
Когато правите това е изключително важно да сте паркирали
безопасно и да не застрашавате другите участници в движението.
След като приключите с тази проверка, вече сте готови да заемете
шофьорското си място и да се подготвите за безопасно шофиране.
Преди шофиране е добре да изградите следните основни навици:
• Регулирайте седалката и облегалката, така че да се чувствате
комфортно и да имате максимално добра видимиост.
• Регулирайте облегалката за глава.
• Настройте вътрешното огледало и страничните огледала за
обратно виждане.
• Затегнете предпазния колан!
3. Подобряване на видимостта в мъртви точки
Сигурно на всеки шофьор му се е случвало да реши да изпревари
колата пред него, когато внезапно чуе режещия писък на спирачки и
нервния клаксон на друг участник в движението, който се е опитвал
да изпревари вас.
“Откъде се взе пък този! Току-що погледнах в огледалото и нямаше
никого. Нито пък го виждах отстрани. Сякаш изникна от нищото”,
недоумявате вие. Проблемът е в така наречения мъртва точка. Това
е една ужасна черна дупка в огледалата за задно виждане, в която
често се скриват изпреварващите ни автомобили и мотоциклети.
Първоначално ги виждате, след това изчезват и не могат да бъдат
открити нито директно встрани, нито в огледалото.
След може би няколко секунди, в зависимост от разликата в
скоростите, те се появяват в периферното ви зрение. Няколко
секунди, които обаче могат да се окажат с доста драматични
последствия. При това мъртви точки има и от двете страни на
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автомобила.
А освен това, множество шофьори не си правят труда да се обръщат
встрани. Какво е решението на този проблем? Като начало, найважното е правилното регулиране на огледалата. При подходяща
настройка, модерните огледала с изпъкнали асферични стъкла
могат да сведат мъртвия ъгъл до минимум. При по-старите
модели с малки и плоски огледала, обаче, дори и при най-доброто
регулиране, ползата ще бъде минимална.
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II. ОТГОВОРНО
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
1. Проактивно шофиране
Проактивното шофиране има за цел да се предвидят възможни
опасности и да се предприемат действия за ограничаване, смекчване
или избягване на опасността, преди тя да се появи. Никога не трябва
да приемате, че другите водачи винаги шофират внимателно или
реагират адекватно във всяка една ситуация. Предвиждането на
това, което може да се случи, ще ви помогне да избегнете сблъсъци,
причинени от шофьорските грешки на другите. В следващите точки
са описани уменията и техниките, които можете да използвате, за
да шофирате активно.
2. Оглеждайте се навсякъде около автомобила по време на
движение
По-голямата част от вашето внимание трябва да бъде заето с
гледането напред и да се оглеждате за опасности, които се развиват
пред вас. Когато шофирате в градска зона, поглеждайте поне 12
до 15 секунди пред вашето превозно средство. Когато шофирате
на междуградски път, погледа следва да бъде поне 20 до 25
секунди пред вашия автомобил. Това е време за визуално водене,
което ви осигурява време да реагирайте при опасности пред вас.
Проверявайте ситуацията зад себе си, като гледате в огледалата за
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обратно виждане на всеки осем до дванадесет секунди (в градска
зона). Погледждайте огледалата за обратно виждане, когато
желаете да се пристроите в друга лента, да намалите скоростта
или при спиране.
Бъдете наясно с габаритите на превозните средства и от двете
страни. Не забравяйте да поглеждате скоростомера си, за да
проверявате постоянно скоростта си и при необходимост да я
коригирате.
3. Внимавайте за потенциални опасности
Проактивното шофиране включва непрекъснат процес на наблюдение
на заобикалящата ви среда и обмисляне дали опасности се развиват
и след това предприемане на действия за смекчаване на рисковете.
Има два вида опасности, които трябва да бъдат разпознати. Това
са фиксирани (тези, които не се променят) и променливи (тези,
които се променят). Фиксираните опасности са постоянни условия
и ситуации по пътното платно, включително:
• зони с ограничено зрение като криви, хълмове и скрити алеи
• кръстовища
• сливане на пътни платна
Променливите опасности се променят през деня, включително:
•деца, тръгнали за училище и други пешеходци придвижващи
се към работните си места
• превозни средства, пресичащи наляво и преминаващи през
насрещното платно
• заледени пътни настилки
• аварирали превозни средства
• бавно движещи се участници (велосипеди, каруци повредени
автомобили)
Бъдете готови да предприемете действия, за да избегнете проблем,
тъй като ситуацията на пътя е динамична и постоянно се променя.
Очаквайте неочакваното и винаги планирайте план за действие.
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4. Дистанция на пътя
Оставете достатъчно място между себе си и превозното средство
отпред, отзад и от двете страни, за да имате възможност да спрете
безопасно или да преодолеете потенциална опасност. Когато спирате
зад друго превозно средство в движение, оставете достатъчно
място, така че да можете да пристроите автомобила си в друга
лента, без да се налага да завивате на заден ход. Допълнителното
пространство намалява риска от удари на автомобила, който се
намира пред вас, ако бъдете ударени отзад. Това също ви позволява
да се измъкнете от пътя на превозно средство, което може да е
загубило контрол.
5. Планирайте маршрута си предварително
Планирайте маршрута си за пътуване преди да тръгнете и го имайте
предвид, докато шофирате. Уверете се, че сте в правилната лента
доста преди вашия изход или местоположението за завиване. Това
ще ви помогне да избегнете бързи и опасни промени в лентата. Ако
пропуснете изхода или завиете, продължете към следващия изход
или кръстовище. Никога не карайте автомобила си на заден ход
по пътно платно, за да се върнете към пропуснат изход или завой.
Използвайте светлинните пътепоказателите (мигачи, аварийни
светлини) на автомобила си, за да уведомите другите шофьори
какво възнамерявате да правите.
6. Поддържайте разстояние с автомобила пред вас
Трябва да карате минимум две секунди зад превозното средство,
което се намира пред вас. Този случай е валиден за нормални
пътни и метеорологични условия. Когато условията са затруднени,
задължително условие е да се увеличи дистанцията с автомобила
пред вас.
За да разберете дали сте на две секунди зад превозното средство
пред себе си, когато минава неподвижен предмет като маркировка
на пътя или сянка върху пътното платно, започнете да броите.
Пребройте хиляда и една, хиляда и две. Ако предната част на
автомобила ви стигне до обекта, преди да приключите с броенето,
бъдете внимателни. Намалете скоростта си и пребройте още
Проект ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата” e
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

16

Наръчник за безопасно шофиране

веднъж. Правилото за две секунди работи с всякаква скорост.

Изключение от това правило е за шофьори на големи превозни
средства, като се препоръчва да използвате минимум четири
секунди разстояние.
7. Мобилни телефони и други видове разсейващи фактори
Не използвайте мобилен телефон или други електронни устройства,
докато шофирате. Използването на мобилен телефон за извършване
или получаване на повикване или за получаване или изпращане на
текстово съобщение води до разсейване, което може да отведе
вниманието ви от взискателната и прецизна задача за шофиране.
Ако искате да осъществите или получите повикване или да
получите или изпратите текстово съобщение, спрете на безопасно
и позволено място. Не извършвайте действия, които ви разсейват
по време на шофиране.
Докато всички форми на разсеяно шофиране могат да бъдат
опасни, то Законът за движението по пътищата включва глоби
само за определени разсейвания. Те включват използване на
мобилен телефон за текстови съобщения или имейл, използване
на електронни устройства без хендс-фри устройство. Все пак има
и други разсейващи фактори, които са не по-малко опасни като
гримиране, пушене и т.н.
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8. Екологично шофиране
Просто казано, това е шофиране, при което разходът на гориво и
поддръжка са възможно най-ниски. За да можете да използвате
ефективно някои правила, на първо място трябва да познавате
собствения си автомобил. Прочетете инструкциите, събирайте ценни,
практически съвети от други потребители на същите коли. Това ще
Ви позволи да „почувствате” Вашия автомобил и в дългосрочен
план ще доведе до икономично шофиране. Важно е също така да
се грижите за техническото състояние на Вашата машина. Само,
когато всички части функционират правилно, е възможно шофирате
икономично. Изберете правилни гуми, използвайте добро масло това е първата стъпка за бъдещо екологично шофиране.
Няма съмнение, че самото познаване на колата не е достатъчно.
Какво друго е също толкова важно? На първо място - стилът на
шофиране на колата. Това, по какъв начин караме колата, определя
разхода на гориво. Не забравяйте да карате плавно, запазвайки
подходяща динамика на шофиране. Опитайте се да бъдете един
вид „гадатели” и да предсказвате потенциалните ситуации на пътя,
това ще ограничи ненужното спиране или потегляне и ускоряване
на нашия автомобил. Добре е да поддържате постоянна скорост,
ускорявайки превозното средство по контролиран начин.
Друг принцип на екологичното шофиране е съзнателно използване
на двигателя и предавките. Не забравяйте, че трябва да ги сменяте
по оптимален начин. Опитайте се да изключите двигателя по време
на по-дълги спирания и не го загрявайте ненужно.
Проверете, по какъв начин зареждате гориво! Не използвайте
гориво с по-голямо октаново число, отколкото препоръчаното в
инструкциите на производителя. Освен това, не забравяйте да
затваряте плътно и точно капачката на горивния резервоар, тъй
като бензинът се изпарява бързо.
Отървете се от ненужните вещи, които не използвате, и които
натоварват Вашия автомобил. Багажник на покрива, напречни греди,
ски, велосипеди - принципът е прост - не използвам, премахвам.
Нека не забравяме, че правилната експлоатация на колата е важна
основа за еко-шофирането.
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III. СПОДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ
1. Уязвими участници в движението
Пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти също ежедневно
споделят пътищата с всички водачи на превозни средства. Тези
участници в движението имат по-малка защита от водачите на други
видове превозни средства. Бъдете предпазливи когато управлявате
автомобила си около пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти.
2. Безопасност за пешеходците
Когато видите жълт мигащ светофар, активиран за пешеходци
или сте преди пешеходна пътека, забавете скоростта до 30 км/ч и
покажете на пешеходците, които искат да преминат улицата, че сте
ги забелязали.
• В градска зона пешеходците могат да посочат намерението
си да пресекат улица, като повдигнат ръка под прав ъгъл и
насочат към противоположния бордюр.
• Когато пешеходците посочат намерението си да пресекат
улицата, трябва да спрете на безопасно разстояние превозното
средство преди пешеходната пътека и да им позволите да
преминат.
• Когато пешеходец е влязъл в маркиран или немаркиран
пешеходен преход, трябва да уважите правото му на
преминаване и да спрете.
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3. Ниво на осведоменост относно потенциала от злополука с
участието на деца
Уеб базираното проучване на нивото на осведоменост относно
потенциала за участие на деца в пътно-транспортни произшествия
е източник на ценна информация, която дава възможност да се
оцени до каква степен децата са защитени от участие в ПТП. Чрез
анкетната карта се получава обратна информация относно нивото
на опасност пред децата по отношение на пътно транспортните
произшествия и причините, които биха довели до тях.
Попълнени са общо 167 анкетни карти (87 на територията на
община Червен бряг, България и 80 на територията на община
Александрия,Румъния), като мнението на участниците в двете
страни се припокрива по отношение на потенциала за участие на
деца в ПТП.
От попълнените анкети и резултатите от анкетното проучване могат
да се изведат следните изводи, които да помогнат на шофьорите по
отношение осигуряване на безопасността на децата на пътя:
• Потенциалът за пътно транспортни произшествия с деца
е голям, като това се дължи най-вече на недостатъци в
училищното образование по отношение на пътната безопасност
на децата.
• Друг важен момент когато говорим за безопасност на нашите
деца е желанието на шофьорите да участват по-активно в
опазването на детския живот и здраве.
• Децата като цяло имат умения за пресичане и участие в
движението по пътищата, но са необходими допълнителни
знания и умения, за да бъдат по-сигурни.
• В по–голямата степен децата спазват правилата за движение и
не създават предпоставки за пътно транспортни произшествия.
• Кампания за повишаване информираността на децата
относно рисковете, които крие участието в движението ще
бъде полезна и ще запълни пропуските, които децата имат.
• Безопасността на децата би се повишила, ако по-често
използват светлоотразителни ленти и дрехи, когато се движат
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по тъмно.
• Когато играят навън е важно да не оставят без надзор и да
им се напомнят постоянно правилата за пътна безопасност.
• Децата следва да носят по-често светлоотразителни дрехи,
за да могат да бъдат по-лесно забележими от шофьорите в
тъмната част на деня.
4. Търговски превозни средства (камиони и автобуси)
Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат да шофирате
безопасно, когато споделяте пътя с големи търговски превозни
средства.
• Запазете достатъчно пространство (дистанция) между вас и
големите превозни средства.
• Когато сте зад голямо превозно средство, увеличете време
си за реакция и разстоянието, така че зрителната ви площ да
бъде по-голяма.
• Никога не се движете в пространството пред голямо превозно
средство, когато се приближавате към светофара. Ако
светофарът се промени в червен, водачът може да се нуждае
от допълнително място пред автомобила за спиране и може
да няма достатъчно място, ако друго превозно средство се
движи отпред. Не забравяйте, че за голямо превозно средство
е необходимо допълнително разстояние, за да спре.
• Ако сте на изкачване и спирате зад голямо превозно средство,
оставете допълнително място пред автомобила си. Голямото
превозно средство може да се тръгне назад, когато водачът
освободи спирачките.
• Големите превозни средства могат да пръскат отломки, като
камъчета, върху вашето предно стъкло. Стойте на дистанция,
за да избегнете щети.
• Ако сте твърде близо отзад, водачът може да не успее да ви
види в огледалата за обратно виждане.
• Големите превозни средства имат големи “мъртви” точки.
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Ако шофирате зад голямо превозно средство и не можете да
видите и двете му странични огледала, вие сте твърде близо.
Ако можете да видите водача в страничното огледало, то и
шофьорът може да ви види.
• Ще ви трябва повече време в насрещната лента при
изпреварване на голяма превозно средство. Не изпреварвайте,
освен ако не сте сигурни, че имате достатъчно време и
разстояние, за да завършите изпреварването безопасно.
Някои големи превозни средства са дълги и могат да теглят
повече от едно ремарке.
• Тежкотоварните търговски превозни средства ще изискват
повече разстояние, за да намалят скоростта или да спрат.
След като изпреварите, оставете допълнително място, преди
да се върнете към лентата си пред него. Това се отнася и за
смяна на лентите пред него.
• Тежките търговски превозни средства изискват допълнително
място за завиване. Когато голямо превозно средство завива
надясно, стойте по-назад и не шофирайте в пространството
от дясната страна на голямото превозно средство. Вашият
автомобил може да бъде притиснат между голямото превозно
средство и бордюра или ръба на пътя.
• Ако сте на тесен път, на който завива голямо превозно
средство, имайте предвид, че водачът на превозното средство
може да се наложи да използва и другата лента.
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IV. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Аварийно спиране
Има моменти, когато се случват неочаквани събития, което изисква
добри умения за внезапно спиране. Ключът към аварийното спиране
е да спрете автомобила възможно най-бързо, без да губите контрол
над него.
2. Спиране с превозно средство, което има ABS спирачки
Повечето автомобили са оборудвани със спирачна система против
блокиране (ABS). ABS позволява да управлявате, докато спирачките
се задействат. ABS прилага спирачно налягане на всяко колело,
придвижвайки се от заключено до леко подвижно. Можете да
почувствате това като вибрация през педала на спирачката. С ABS
можете да спирате толкова силно, колкото е необходимо, без да
губите способността си да управлявате автомобила. За да спирате в
аварийна ситуация, изпълнете следните стъпки:
• Прилагайте здрав натиско върху педала на спирачката.
• Не помпайте и не освобождавайте педала на спирачката.
• Погледнете и насочете автомобила в посоката, в която
искате да тръгнете.
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• Не забравяйте да проверите ръководството на вашия
автомобил за повече информация относно техниките за
аварийно спиране.
3. Екстремно спиране при автомобил без ABS спирачки:
В превозни средства без ABS, спирачното усилие може да доведе
до блокиране на колелата. Колелата биват „заключени“, когато
спирачките се задействат и те спират да се въртят. Това може да
доведе до загуба на управление на автомобила. Ако колелата ви се
заключат, освободете педала на спирачката. Спрете отново, но не
натискайте педала толкова силно. За да спрете в спешен случай,
следвайте тези стъпки:
• Натиснете здраво педала на спирачката до точката
непосредствено преди заключването на колелата. Това се
нарича прагово спиране.
• Ако колелата се заключат, освободете леко педала на
спирачката, за да си върнете управлението.
• Натиснете отново педала на спирачката, без да блокирате
колелата.
• Погледнете и насочете в посоката, в която искате да се
движи предната част на автомобила.
4. Загуба на контрол
Пътната настилка, скоростта на вашия автомобил, завиване и
състоянието на вашите гуми могат да допринесат за различни
ситуации на подхлъзване. Занасянето на автомобила означава, че
сте загубили контрол над превозното средство. За да си възвърнете
контрола, не докосвайте спирачката или газта и погледнете и
насочете натам, накъдето искате да се движи предната част на
автомобила. Повечето занасяния са резултат от шофьорска грешка.
Занасянето може да възникне, когато:
• карате твърде бързо при лоши пътни условия като лед, сняг,
дъжд, кал, пясък или чакъл
• завъртате волана твърде рязко
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• завъртате волана твърде много за скоростта, с която се
движите
• спирате твърдо
• ускорявате твърде бързо
5. Възстановяване на контрола над автомобила след занасяне
Шофирайте по начин, който намалява възможността вашето
превозно средство да поднесе. Планирайте предварително, за да не
се наложи внезапно да спирате. Шофирането плавно и контролирано
ще намали шанса автомобила ви да поднесе в нежелана посока.
Ако пътят не ви е познат или условията не са идеални, намалете
скоростта. Много е важно да държите крака си извън педала на
спирачката, ако започнете да се плъзгате. Как ще управлявате
зависи от посоката на занасянето. Погледнете и насочете в посоката,
в която искате да върви предната част на превозното средство. Не
правете големи движения на кормилното управление, насочете
гумите по средата на лентата.
6. Занасяне при спиране (без ABS)
Ако вашето превозно средство няма антиблокиращи спирачки, може
да възникне спирачно приплъзване, когато задействате спирачките
си твърде силно, което ще доведе до блокиране на колелата.
Управлението на волана ще бъде загубено. Ако усещате този тип
пързаляне, направете следното:
• Махнете крака си от педала на спирачката. Когато колелата
на автомобила започнат да се движат, управлението ще се
върне.
• Погледнете и насочете в посоката, в която искате да се движи
предната част на автомобила. Ако отново трябва да натиснете
спирачките, използвайте здраво налягане, но не достатъчно
силно, за да заключите колелата.
7. Усукващ момент (ускорение)
Усукващия момент се случва, когато ускорите прекалено бързо,
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което кара колелата на автомобила да се въртят. Ако имате усукващ
момент, направете следното:
• Махнете крака си от педала за газ, за да позволите на
колелата да спрат да се въртят.
• Направете
управление.

необходимите

корекции

на

кормилното

• Погледнете и насочете автомобила си в посоката, в която
искате да върви предната част на превозното средство.
• Внимавайте да не коригирате прекомерно кормилното
управление или да се плъзнете в обратна посока.
• Използвайте леко ускорение, за да продължите напред.
8. Поднасяне при завой
Поднасянето в завой се появява, когато пътувате с висока скорост
при завиване, което кара превозното средство да се приплъзва
настрани. Скоростта, състоянието на гумите, пътната настилка
и наклонът на пътя играят важна роля в този тип пързаляне. Ако
усетите, че при завой губите контрол над автомобила си, направете
следното:
• Махнете крака си от педала за газта. Не използвайте
спирачките.
• Погледнете и насочете автомобила в посоката, в която
искате да се движи предната му част.
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9. Връщане на пътя при излизане от пътното платно
Ако излезете от асфалтираната част на пътното платно, направете
следното:
• Дръжте здраво волана.
• Не се опитвайте да върнете превозното средство обратно на
пътя веднага.
• Махнете крака си от педала за газ, за да отнемете от
скоростта на движение.
• Опитайте се да избягвате ползването на спирачка. Ако трябва
да спирате, използвайте постепенно натиск върху педал на
спирачката, за да запазите контрола над автомобила си.
• Проверете за автомобили зад вас преди да опитате да
насочите автомобила обратно на пътя.
• С контролирана скорост се върнете постепенно на пътя и
изправете автомобила си в правилната лента за движение.
10. Механични проблеми с автомобила
Важно е да поддържате правилното функциониране на автомобила.
Ако вашето превозно средство се повреди, докато шофирате, това
може да бъде опасно за вас и другите участници в движението.
Ако автомобилът ви има механични проблеми, които изискват да
спрете, помнете следното за да осигурите вашата безопасност:
• Паркирайте на безопасно място, ако е възможно.
• Не спирайте на мост или в тунел. Това може да бъде много
опасно.
• Ако автомобилът е оставен на потенциално опасно място,
включете своите светлинни пътепоказатели (аварийни
светлини).
• Носете светлоотразяващи триъгълници. На магистралата
или на място, което е потенциално опасно, внимателно ги
поставете зад автомобила си, на разстояние от около 10 до 20
метра.
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• Не се опитвайте да ремонтирате автомобила на пътища или
магистрали където има бързо движещи се автомобили.
Ако ситуацията е потенциално опасна, всички пътници е необходимо
да напуснат превозното средство и да изчакат на безопасно място
отзад и далеч от превозното средство.
11. Повреда на спирачната система
Повечето превозни средства се предлагат със спирачна система,
която ще ви предпази от пълна повреда на спирачките. Ако има
проблем, на таблото ще светне предупредителна лампа. Когато
светне предупредителната светлина за спирачката и сте се уверили,
че ръчната спирачка е освободена, спрете настрани от пътя на
обезопасено и сигурно място.
Ако спирачките ви са в неизправност и колелата ви не се въртят,
внимателно използвайте ръчната спирачка, за да забавите
автомобила си. Можете да превключите на по-ниска предавка, за
да спрете автомобила си безопасно и контролирано. За повече
информация, проверете ръководството на автомобила. Паркирайте
автомобила на безопасно място. Не шофирайте, докато спирачките
не бъдат проверени и отремонтирани.
12. Повреда в хидравликата на волана
Ако вашият волан откаже, все още можете да управлявате
автомобила. Ще трябва обаче да положите допълнителни физически
усилия, за да го завъртите.
13. Неизправност в гумите
Ако гумата изпуска въздух, което може да се усети чрез волана,
автомобилът започва да дърпа настрани и се усещат вибрации,
докато държите волана. Ако това изпускане на въздух не бъде
коригирано скоро, гумата ще спадне. Когато предната гума
напълно спадне, автомобилът ще дърпа силно в посоката, в която е
разположена спуканата гума.
Ако налягането на някоя от гумите спадне, докато шофирате,
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следните съвети ще са от полза:
• Съпротивлявайте се на желанието незабавно да натиснете
спирачките.
• Махнете крака си от педала на газта и оставете двигателя да
отнеме от скоростта.
• Дръжте здраво волана. Опитайте се да държите автомобила
си в права линия, като гледате и се насочвате в посоката, в
която искате да отидете.
• Когато автомобилът е под контрол и скоростта е намалена,
натиснете спирачката с леко, но стабилно.
• Придвижете се безопасно до лентата за аварийно спиране
или възможно най-дясната част на пътя и паркирайте на
безопасно място.
• Включете своите предупредителни аварийни светлини.
14. Неизправност на фаровете
Ако и двата фара изгорят, направете следното:
• Включете вашите аварийни светлини.
• Изключете и включете отново фаровете.
• Ако фаровете все още не включват, намалете скоростта,
безопасно се придвижете до лентата за аварийно спиране или
най-дясната част на пътя и паркирайте на безопасно място.
Забележка: Сменете фара или крушката веднага след като изгори.
Шофирането само с един фар увеличава риска да останете без
двата фара.
15. Консумативи за аварийни ситуации
Уверете се, че винаги имате следните аварийни консумативи в
колата си:
• комплект за първа помощ
• светолоотразяващи триъгълници и жилетка
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• кабели
• трайни храни
• крик и резервна гума
• фенерче с допълнителни батерии
• въже
• крушки за смяна на фарове
16. Пресичащи животни
За да намалите вероятността от сблъсък с животно, е необходимо
да се предприеме следното:
• Намалете скоростта, оглеждайте се добре напред и бъдете
внимателни при шофиране в райони с предупредителни знаци
за диви животни.
• Оглеждайте се за животни отстрани на пътя.
• Бъдете внимателни привечер и сутрин, тъй като животните
обикновено са по-активни в това време.
• Внимавайте за внезапни отблясъци на светлина върху или
близо до пътя през нощта. Това може да е отражението на
фаровете ви от очите на животно.
• Животните понякога се движат на групи. Ако видите едно
животно, може да има повече.
17. В случай на катастрофа
Ако сте първият човек на мястото на катастрофа, спрете далеч
от сблъсъка, на безопасно разстояние. Предложете помощ,
ако е възможно и обезопасете мястото на пътнотранспортното
произшествие с мигащи светлини и предупредителни триъгълници,
за да не се включат други превозни средства. Ако е необходимо да
уведомите полицията или службите за спешна медицинска помощ,
бъдете възможно най-точни, особено относно състоянието на всички
ранени хора и мястото на сблъсъка. Ако участвате в сблъсък, окажете
първа помощ, ако можете, подсигурете местопроизшествието и
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уведомете спешната помощ, ако е необходимо.
• Разменете имена, информация за контакт и данни за
застраховане с другите участващи водачи.
• Запишете имената и информацията за контакт на всички
свидетели.
• Не обсъждайте кой е виновен
Необходимо е да запишете времето, местоположението и всички
други подробности, които може да са важни.
• Уведомете възможно най-бързо вашата застрахователна
компания.
Вие сте длъжни да докладвате за всички сблъсъци в полицията или
местните правоприлагащи органи, ако:
• има случай на ранен
• има смъртен случай
• ако полицията е извикана на място, всички шофьори трябва
да я изчакат
Оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие
Вземане на мерки за предупреждаване на останалите участници в
движението за катастрофата.
Възстановяване на дишането и спиране на кръвотечението на
пострадалите
ВАЖНО: В случай че не сте абсолютно уверени в своите знания и
умение за оказване на спешна медицинска помощ, то е необходимо
да поставите тялото на пострадалия настрани, така че да не може
да погълне течности, които връща и да сгънете единия крак в
коляното за по-голяма стабилност.
18. Шофиране през нощта:
Когато шофирате през нощта или в ситуация, когато не виждате ясно
150 метра пред себе си, трябва да включите фаровете. Дневните
светлини не са достатъчно ярки, за да се използват през нощта. Те
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са твърде замъглени, а задните светлини и осветлението на панела
няма да бъдат включени.
Използвайте фаровете с къси светлини, ако има насрещно движение,
дори когато магистралата е разделена.
• Уверете се, че фаровете ви са насочени правилно, така че
да не притесняват или пречат на други шофьори.
• Поддържайте фаровете си чисти.
• Избягвайте да гледате директно към фаровете на насрещно
движещите се автомобли, за да не ви заслепят.
Погледнете леко надолу и вдясно маркировката на пътното
платно, докато насрещно движещото се превозното средство
ви подмине.
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V. СЪВЕТИ ЗА ШОФИРАНЕ ПРИ
ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
1. Шофиране при дим и мъгла
В дим и мъгла използвайте фарове с къси светлини, тъй като
дългите светлини се отразяват обратно към вас, създавайки
отблясъци. Ако видимостта стане толкова лоша, че вече не е
безопасно да продължите да шофирате, забавете скоростта и
паркирайте автомобила си далеч от пътя на безопасно място.
Включете аварийните светлини. Не се опитвайте да шофирате,
докато условията не се подобрят. Ако няма безопасно място за
паркиране, уверете се, че вие и пътниците сте на безопасно място
далеч от превозното средство, в случай на сблъсък.
2. Шофиране на черен лед
Чeрният лeд ce oбрaзувa нa cухa нacтилкa oт рaзликaтa в
тeмпeрaтурaтa нa въздухa и acфaлтa. Пoлучaвa ce нeвидимo лeдeнo
пoкритиe, кoeтo e изключитeлнo oпacнo, което често водачът не
може да види. Ако обаче асфалтът изглежда лъскав и черен вместо
сиво-бял, бъдете внимателни и намалете скоростта, без да спирате.
3. Шофиране през сенчести (усойни) зони
Засенчените зони все още могат да бъдат заледени, дори след като
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слънцето е стопило леда в други части на пътя, така че трябва да
внимавате когато преминавате през такива участъци.
4. Шофиране по мостове и надлези
Мостовете и надлезите са склонни да образуват хлъзгави отчастъци
по-лесно от другите пътни настилки. Бъдете с повишено внимание
и се опитайте да избегнете ненужна смяна на ленти или промени
в скоростта. При зимни условия много често на този тип пътни
съоражения се образуват заледявания и черен лед.
5. Шофиране при дъжд и аквапланинг
Когато вали, използвайте фарове с къси светлини, тъй като дългите
светлини се отразяват обратно към вас, създавайки отблясъци.
Вашето превозно средство също ще се покрие с вода и кал, което
пречи на погледа ви през предното стъкло и прозорците. Внимавайте
да не пръскате други превозни средства и пешеходци.
По мокри пътища гумите ви могат да загубят контакт с пътната
настилка. Това се нарича аквапланинг. Загубата на контакт между
пътната настилка и гумите ви може да доведе до загуба на контрол
над вашия автомобил. Ако това се случи, не спирайте. Освободете
натиска върху газта, за да може автомобилът да забави. Погледнете
и насочете там, където искате да отиде предната част на превозното
средство.
6. Шофиране на лед и сняг
През зимата можете да има лоши метеорологични условия, които
правят шофирането по-опасно. Зимните условия включват студен
дъжд, много ниски температури, снегонавяване, силен вятър,
студени виелици и обилни снеговалежи.
Поддържайте автомобила си в изправност и го подсигурете
преди зимата да настъпи. Уверете се, че акумулатора, гумите,
изпускателната система, чистачките и отоплителната система на
вашето превозно средство са в добро работно състояние.
Кръстовищата могат да се заледят по-бързо поради изгорелите
газове на автомобила, топлината на двигателя и превозните
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средства, които преминават или се плъзгат. Оставете повече време
и разстояние за спиране и потегляне. Най-важното е да намалите
скоростта. Когато температурата се покачи до точката, в която
снегът започва да се топи, пътищата могат да станат много хлъзгави.
Скрежът върху пътната настилка образува тънък слой вода.
Забележка: Не използвайте авто-пилот, когато времето и пътните
условия са лоши. Когато гумите ви попаднат в лед, авто-пилотът
ще продължи да ускорява и можете да загубите контрол. Уверете
се, че прозорците и предното стъкло на автомобила ви не са
възпрепятствани от сняг, лед, пара, кал или нещо друго, което
може да направи шофирането на автомобила опасно.
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VI. РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБА НА
АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ, ПРЕУМОРА,
ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ И АГРЕСИВНО
ШОФИРАНЕ
1. Агресивно шофиране
Агресивното шофиране включва редица рискови поведения, които
са умишлени и не се дължат на грешка на водача:
• превишена скорост и улични състезания
• преминаване на червени светлини
• ускоряване, за да се премине на жълта светлина
• псувни, крясъци и жестове към други шофьори, колоездачи
или пешеходци
• използване на клаксона, при раздразнение
• поемане на рискове за забавление
Агресивното поведение при шофиране не е свързано със състоянието
на пътя, времето или други фактори извън контрола на водача. Те
са свързани с начина на мислене и избора, който шофьорът прави
за това как да се държи по време на шофиране и как да реагира на
другите участници в движението.
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2. Пътна ярост
Всички сме чували термина „пътна ярост“ и често се използва
взаимозаменяемо с термина „агресивно шофиране“. Но той е
определен в научните изследвания като ситуация, в която водач или
пътник се опитват да сплашат, наранят или дори убият пешеходец,
водач или пътник или се опитват да повредят превозно средство
на някой друг. Така че разликата между агресивното шофиране и
яростта на пътя е намерението на човека да нанесе физическа вреда.
Агресивните шофьори умишлено пренебрегват безопасността, но
не смятат да навредят на никого.
3. Фактори, допринасящи за агресивното поведение
Редица фактори могат да допринесат за агресивно поведение на
шофьора:
• увеличен обем на трафика
• закъснения или отклонения причинени от строителни, пътни
работи или опасности
• недостиг на време и усещане за закъснение
• стрес от личен или трудов живот
Тези фактори могат да доведат до чувства на:
• нетърпение
• гняв
• неудовлетвореност
• раздразнение
• повишен стрес
Тези фактори и чувства правят по-голяма вероятността шофьорът
да прояви агресивно поведение на пътя.
4. Избягване на агресивното шофиране
Бъдете наясно с реакциите си на пътя. Избягвайте ситуации, които
ще ви накарат да се чувствате разочаровани и ядосани, когато
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можете. Когато се сблъскате със стресови ситуации, бъдете
спокойни. Ето няколко съвета, които да ви помогнат:
Планирайте напред. Проверете пътните и метеорологичните
условия, преди да тръгнете, за да видите дали има строителни
или други потенциални закъснения по маршрута ви. Отпуснете
допълнително време за пристигане до вашата дестинация в случай,
че има забавяне. Уверете се, че имате необходимата информация
за контакт, така че ако нещо се случи, да можете да се свържете с
вашето семейство, приятели или човека, който ви очаква, за да ги
уведомите, че сте добре, но ще се забавите.
Минимизирайте стреса. Ако вече се чувствате стресирани от
лични или служебни ситуации, преценете дали да не вземете
градски транспорт или такси вместо да шофирате, за да избегнете
допълнителни потенциални стресови ситуации и да намалите
напрежението, което може да почувствате по време на шофиране.
Допускане на грешки. Не можете да контролирате поведението
на други участници в движението - можете да контролирате само
вашето поведение и вашите реакции. Не забравяйте, че се случват
грешки. Помислете, че другият шофьор може би току-що е направил
грешка, вместо умишлено да направи нещо, за да ви ядоса. Останете
любезен и вежлив, за да не ескалира допълнително ситуацията,
което също ще помогне за вашето настроение.
Дайте личен пример. Не забравяйте, че вашата безопасност е от
първостепенно значение и че агресивно поведение при шофиране
увеличава шансовете ви да катастрофирате. Следвайте „златното
правило“ и се отнасяйте с другите така, както бихте искали да бъдете
третирани на пътя. Уважавайте другите участници в движението и
следвайте ограничението на скоростта.
5. Как да отговорите на агресивно шофиране
Не забравяйте, че не можете да контролирате действията на други
шофьори. Ако се сблъскате с агресивен шофьор или инцидент с
ярост на пътя, вашата безопасност трябва да бъде основната ви
грижа.
Избягвайте поглед очи в очи: Ако видите агресивен шофьор, не
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го поглеждайте в очите и се въздържайте от груби жестове. Не
правете нищо, за да ескалирате поведението на водача и не се
занимавайте сами с агресивния водач. Не забравяйте, че човекът
е непознат за вас - няма нужда да оставяте непознат да повлияе на
вашето настроение или поведение. Искате ли да бъдете на мястото
на агресивните шофьори???
Защити себе си. Ако се сблъскате с някого, дръжте вратите
заключени и прозорците вдигнати. Напуснете района веднага
щом можете да направите това безопасно. Отидете до найблизкото полицейско управление или се обадете на 112, ако сте
в непосредствена опасност. Ако станете свидетел на инцидент, за
който смятате, че е ярост на пътя, не се включвайте директно обадете се на полицията, за да съобщите за видяното.
6. Шофиране под въздействието на алкохол
Мнозина водачи считат, че са способни да шофират със съдържание
на алкохол в кръвта, което е под законовата граница. Те обаче
грешат: не е нужно да си пиян, за да бъдеш опасен на пътя.
Рискът да попаднеш в пътнотранспортно произшествие нараства
едновременно с количеството алкохол в кръвта. Тъй като алкохолът
пречи на мозъка да функционира пълноценно, дори едно питие
може да повлияе на способностите за шофиране.
Ниво на алкохола в кръвта
Нивото на алкохола в кръвта зависи от различни фактори: вид и
количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на
алкохол, дали човекът се е хранил.
Едно и също количество алкохол при различните хора ще доведе до
различно ниво на алкохол.
Алкохолът се неутрализира от организма със скорост от близо една
единица на час. Ако човекът е пил много предната вечер, нивото на
алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още да е над
законовата граница. Процесът не може да се ускори с пиене на чай
или кафе. Броенето на единици и опитите да се прецени нивото на
алкохол в кръвта не са надеждни.
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Въздействие на алкохола върху способностите за шофиране
Ниво на алкохола 0,2-0,5 на хиляда
Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни
средства е изкривена. Водачът ще е склонен към поемане на поголеми рискове, особено при опасни маневри като изпреварване
или шофиране прекалено близо до превозно средство пред него.
Ниво на алкохола 0,5-0,8 на хиляда
Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен
сигнал или стоп-светлини. Водачът е склонен да кара прекалено
бързо или да преценява грешно разстоянията при наближаване на
завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.
Ниво на алкохола над 0,8 на хиляда
Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е
дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме
велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.
7. Употреба на наркотици
Други опасни вещества са наркотиците, които оказват сериозно
влияние върху употребилия ги водач по време на шофиране, което
следва да се анализира според наркотичните влияния на дрогите
изобщо.
Ефектите на специфичните лекарства върху шофьорските умения се
различават в зависимост от това как действат в мозъка. Например,
марихуаната може да забави времето за реакция, да влоши преценката
на времето и разстоянието и да намали координацията. Шофьорите,
които са употребявали кокаин или метамфетамин, могат да бъдат
агресивни и безразсъдни при шофиране. Някои видове лекарства,
отпускани по лекарско предписание, включително бензодиазепини
и опиоиди, могат да причинят сънливост, замаяност и да влошат
когнитивното функциониране (мислене и преценка). Всички тези
ефекти могат да доведат до пътни инциденти.
Изследователски

проучвания

показват

отрицателни

ефекти
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на марихуаната върху водачите, включително увеличаване на
лъкатушенето по пътя, лошо време за реакция и недостатъчно
внимание към пътя. Употребата на алкохол с марихуана прави
шофьорите по-разсеяни, причинявайки още по-голямо криволичене.
Някои проучвания съобщават, че опиоидите могат да причинят
сънливост и да влошат мисленето и преценката. Други проучвания
са установили, че да бъдеш под влияние на опиоиди по време на
шофиране може да удвои рискът от катастрофа.
Трудно е да се определи как специфичните наркотици влияят
на шофирането, защото хората са склонни да смесват различни
вещества, включително алкохол. Но знаем, че дори и малки
количества от някои лекарства могат да имат този ефект.
8. Скорост и време за реакция
Скоростта следва да се избира в съответствие със състоянието на
водача, видимостта, конкретните пътни условия, разположението
на останалите участници в движението.
Над 50% от тежките катастрофи са вследствие на несъобразената и
превишена скорост.
Време за реакция
Водачът зад волана реагира със закъснение на възникващите
опасности:
когато ги очаква - за 0,4 сек.
когато не ги очаква - за над 1 сек.
когато е ядосан, разсеян, уморен и др. за над 2 сек.
При време за реакция 1 сек., още преди да започне спирането,
автомобилът е изминал:
14 м. при скорост от 50 км/ч
25 м. при скорост от 90 км/ч
36 м. при скорост от 130 км/ч
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Спирачен път
Към изминатото разстояние за времето на реакция, като прибавим и
спирачния път, се получава общото разстояние, което автомобилът
изминава от момента на възприемане на опасността от страна на
водача. Когато настилката е мокра, кална, заснежена или заледена,
дължината на спирачния път нараства неколкократно.
Скоростта е заразителна!
Пазете се да не изпаднете под влияние на други водачи и да се
включите след върволицата от автомобили, които карат бързо по
пътя.
9. Умора
Умората при шофиране е една от причините за стотици смъртни
случаи всяка година. Умората е частична причина за около 30% от
тежките катастрофи.
Умората може да е също толкова смъртоносна, колкото са
шофирането в пияно състояние и превишената скорост.
Умората е коварна, защото настъпва неусетно и често пъти водачът
не осъзнава, че е твърде уморен, за да шофира. Въпреки това,
водачите могат да разпознават дадени симптоми на умората и да
спрат да шофират преди да е станало твърде късно.
Симптомите
Съществуват няколко лесно различими знака, които показват кога
човек е уморен:
• прозяваш се често
• трудно ти е да държиш главата изправена и очите отворени
• очите ти парят
• зрението ти започва да се замъглява
• започват да ти се привиждат “неща”
• разсейваш се, мислиш за всичко друго, но не и за пътя
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• ставаш нетърпелив и взимаш необмислени решения
• чувстваш се гладен или жаден
• ръцете ти се изпотяват
• реакциите ти са забавени
• чувстваш се некомфортно
• скоростта ти е нестабилна
• започваш да грешиш при сменянето на скоростите
• блуждаеш по осевата линия, навлизаш в насрещното платно
или залиташ към банкета
• чуваш бръмчене или жужене в ушите си
• не забелязваш превозно средство докато не те изпревари
внезапно
• не си спомняш кога си изминал последните няколко
километра
Избягване на умората при дълги пътувания
Съществуват няколко прости начина да избегнем умората.
Прилагането им помага за успешното пристигане в крайната точка
на пътуването:
• планирай пътуването си така, че да се наспиш добре през
нощта преди него (приблизително 7-8 часа сън)
• предвиди не повече от 8-10 часа шофиране на ден. Колкото
по-дълго караш, толкова по-дълго ще трябва да компенсираш
умората.
• планирай редовни почивки (минимум 15 мин. на всеки 2
часа)
• предвиди пътуването ти да започне рано през деня и се
стреми да не караш през нощта
• планирай да преспиш някъде
• когато спреш, излез от превозното средство и се разходи
Проект ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата” e
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Наръчник за безопасно шофиране 		

45

малко, направи лека гимнастика като дишаш дълбоко
• ако е възможно, от време на време се сменяй зад волана
с друг. Спътниците ти могат да ти подскажат ако показваш
симптоми на умора.
• по време на пътуването яж добре балансирана храна - нито
твърде обилна, нито твърде оскъдна. По възможност яж
в нормалните за хранене часове. Това ще те принуди към
спиране за почивки (избягвай мазните храни - те карат човек
да се чувства сънлив)
• не пий алкохол преди шофиране или по време на почивките
- той успива
• провери какви лекарства взимаш - някои медикаменти
намаляват остротата на възприятията или причиняват
сънливост. Ако твоите лекарства са такива, допитай се до
лекаря си дали можеш да ги спреш за периода на пътуването
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VII. ШОФИРАНЕ В
РАМКИТЕ НА ЗАКОНА
Законите за движение по пътищата и правилниците за тяхното
прилагане са едни от най-често променяните нормативни документи,
като в годините има случаи дори на три промени в рамките на
дванадесет месеца. Въпреки сериозните наказания, които са
залегнали в законите, те все още се считат за неефективни. За да
се подобри ефективността е необходимо да се повиши контролът,
но и същевременно с това да се промени начинът на мислене на
участниците в движение по пътищата. Само по този начин бихме
успели да спасим ценни човешки животи.
Ефективно законодателство спрямо системните нарушители и
своевременното и неотменно изпълнение на наказанията също са
средства за превенция. В тази насока:
o издигане ролята на семейството, училището и институциите
за формиране на култура за безопасно движение по пътищата;
o усъвършенстване на законодателството за по-ефективно
противодействие на системните нарушения;
o разработване на система за извеждане на системните и
груби нарушители на правилата за движение и предизвикващи
тежки пътни инциденти от анонимност;
o разработване на система от мерки, включително и
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инфраструктурни за предпазване на гражданите
последствията от агресивното поведение на водачите;

от

o проучване и своевременно адаптиране на добрите европейски
практики за въздействие върху агресивното поведение по
пътищата.
Успешното постигане на определените цели за постоянно
намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия
изисква адекватна нормативна база, съответстваща на настъпилите
промени в пътнотранспортната обстановка, на приетите директиви
по безопасността на движението от Европейски съюз, както и
улесняваща своевременното прилагане на положителните практики,
доказали своята ефективност в други страни.
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VIII. КОНТРОЛ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА
Нововост в контрола и управлението на трафика е внедряването
на интелигентни транспортни системи. В автомобилния транспорт,
интелигентните транспортни системи (наричани също пътна
телематика) се развиват повече от 20 години. Някои приложения
сега са широко разпространени и добре познати. Например,
стотици милиона автомобили и камиони са оборудвани с бордови
навигационни системи, които са в състояние да вземат предвид
информацията за трафика и пътуванията в реално време.
Потенциалът на интелигентните транспортни системи (ИТС) може да
бъде постигнат само ако тяхното внедряване в Европа еволюира от
ограничения и фрагментиран сценарий на днешния ден в целия ЕС.
Транснационалното разполагане на непрекъснати трансгранични
услуги за информация за пътуванията и управление на трафика
не може да бъде извършено от държавите-членки, ако те работят
независимо една от друга.
Координираните действия на равнище ЕС ще имат по-голям ефект
(напр. Общи правила за отговорност), водещи до мащабни икономии.
Интелигентните транспортни системи могат да допринесат за
основните цели на транспортната политика. Връзките между
режимите, напр. общественият транспорт, стават все по-важни.
Динамичното управление на трафика на базата на данни в реално
време от пътища, превозни средства и дори мобилни телефони и
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използването на симулации ще подобрят стратегиите за смекчаване
на задръстванията.
Използването на навигационни системи в колата намалява
разстоянията, изминати до дестинацията и може да доведе до поспокойно и по-безопасно шофиране.
Безопасен и сигурен транспорт
Въпреки че смъртните случаи на пътищата намаляват, все още има
повече от 2000 смъртни случаи на пътищата в двете държави всяка
година. Нови системи за безопасност и помощ на водача могат да
се намесят, за да бъдат предотвратени инцидентите. Тъй като над
90% от всички произшествия са причинени от човешка грешка, това
е много необходимо за бъдещето развитие на безопасността.
Примери:
Електронният контрол на стабилността (ESC) стабилизира автомобила
и предотвратява пързаляне. Изчислено е, че ESC намалява броя
на нараняванията при злополуки със 7-11%, а смъртните случаи
намаляват с 15-20%.
eCall автоматично се обажда на спешните служби и предава данни
за местоположението от мястото на произшествието. По този начин
времето за реагиране на спешните служби се съкращава драстично,
намалявайки жертвите на пътя с около 5-10% и води до по-малко
тежки наранявания.
Свързаните и автоматизирани технологии за шофиране значително
ще подобрят потоците на трафика, ще намалят честотата на
критични ситуации, ще оптимизират управлението на съответните
сценарии, ще облекчат натиска върху водачите и околната среда и
ще подкрепят работните места и растежа
Екологично чист транспорт
Съществуват сравнително малко ИТС системи и услуги, които
конкретно се отнасят до екологичните цели. Но ИТС може да
помогне за намаляване на вредните емисии и пестене на енергия
чрез по-добро управление на търсенето на маршрути.
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IX. ВИЗИЯ НУЛА
На първо място “Визия Нула” е преди всичко начин на мислене!
“Визия Нула” е шведски подход към мисленето за пътна безопасност.
Може да се обобщи в едно изречение: Никоя загуба на живот не
е приемлива. Подходът “Визия Нула” се оказа изключително
успешен, като тя се основава на простия факт, че всички сме хора
и допускаме грешки. Пътната система трябва да бъде проектирана
така, че да ни подпомага да се движим безопасно.
“Визия Нула” е замислена още през далечната 1994 г. Както всички
добри идеи и тази бе приета бързо, само три години по-късно
Парламентът прие законопроект за безопасност на движението
по пътищата, който включи “Визия Нула” в шведския закон.
Законопроектът поставя крайна цел да няма смъртни случаи или
сериозни наранявания по пътищата на Швеция и не е удовлетворен
от простото намаляване на произшествията до икономически
управляемо ниво. Оттогава Швеция моделира стратегията си за
реформа на пътната безопасност по подхода “Визия Нула”. Много
други страни са възприели същия подход, понякога наричан също
устойчива безопасност или безопасен системен подход (OECD).
“Визия Нула” също допринася за компетентността и техническите
разработки, които могат да бъдат полезни за останалия свят, тъй
като пътната безопасност все още е един от най-големите рискове,
особено за младите хора по света.
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На първо място, мисленето на „Визия Нула” трябва да бъде
възприета, както сред политиците, така и в обществото като цяло.
Пътните катастрофи са „мълчаливи убийци“, тъй като те често
остават незабелязани в публичната сфера, въпреки че, взети
заедно, те убиват толкова хора - около 700 в България и над 1300
в Румъния. Основните елементи са осигуряване на безопасни
превозни средства, безопасна инфраструктура, безопасна употреба
на пътя (скорост, трезво шофиране, носене на предпазни колани
и каски) и по-добра грижа след катастрофата, всички отдавна
установени и важни фактори в подхода на Safe System. Трето, трябва
да сме готови да се сблъскаме с нови тенденции, като нарастващото
явление на разсейване от мобилни устройства. Някои технологични
постижения, преди всичко в свързаността и автоматизацията, в
бъдеще ще създадат нови възможности за пътна безопасност чрез
намаляване на възможността за допускане на човешките грешки.
Най-добрите автоматизирани решения обаче все още не са толкова
добри, колкото човекът и поне в преходната фаза се появяват нови
рискове, например свързани с наличието на превозни средства с
широк спектър от различен автоматизиран / свързан капацитет
в смесен трафик с „традиционни“ превозни средства и уязвими
участници в движението като мотоциклетисти, велосипедисти и
пешеходци.
Автоматизацията, както и икономията на споделяне (например схеми
за споделяне на автомобили и велосипеди) и постоянното развитие
на нови форми на лична мобилност (например - електрически
скутери) също предоставят нови възможности за справяне със
задръстванията, особено в градските райони. Но въпреки че това
са вълнуващи и по-екологични варианти за транспорт, следа да
гарантираме, че те са безопасни. По-специално градовете са в
добра позиция да развият взаимодействието между мерките за
безопасност и устойчивост: например по-малкото използване на
автомобили в градове, съчетано с по-безопасна среда за пешеходци
и велосипедисти, ще намали емисиите на CO2, ще подобри
качеството на въздуха, ще намали задръстванията и изнервените и
агресивни шофьори. Подобни взаимодействия могат да се намерят в
осигуряването на безопасен достъп до мобилност за всички членове
на обществото, по-специално за хората с увреждания и нарастващия
Проект ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата” e
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Наръчник за безопасно шофиране 		

53

дял на възрастните хора. Не на последно място, сега се обръща
по-голямо внимание на половите аспекти на пътната безопасност
(например, нов тест за ПТП с акцент върху системите за задържане,
влизащ в сила през 2022 г., включва и манекен на женски тест
за ПТП). Тези усилия ще бъдат допълнени с по-интензивни и
съвместни усилия за разработване на силни европейски политики
за пътна безопасност с всички заинтересовани страни, като се
използва изследователска и иновационна подкрепа за подготовка и
тестване на нови решения, основани на политиката. И накрая, тези
размисли на равнището на ЕС също са предназначени да допринесат
за глобалния дебат относно безопасността на движението по
пътищата, в основен момент в „Десетилетието на действията за
безопасност на движението“ на ООН 2010-2020 г., с подготовка
за Третата глобална министерска конференция по безопасност на
движението по пътищата. в Стокхолм (19-20 февруари 2020 г.) в
разгара си. Тук не става въпрос само за създаването на нова рамка
и цели за предотвратяване на смърт и наранявания по пътищата за
следващото десетилетие, а за включване на пътната безопасност
по-нататък в целите за устойчиво развитие.
Визия Нула въвежда нова парадигма за безопасност по пътищата:
безопасността не може да се заменя за по-добра свързаност и
мобилност. Потребителите на пътя не трябва да рискуват да се
изправят пред смъртта всеки път, когато влязат в системата за
автомобилен транспорт. Въпреки това Визия Нула не насърчава
единствено намаляването на ограниченията на скоростта. Вместо
това Визия Нула демонстрира как мобилността и безопасността
могат да бъдат насърчавани съвместно, ако принципите за
устойчиво развитие се прилагат правилно. Това се доказва от
инструментариума на Визия Нула, който предоставя примери за
съществуващи елементи на управление на трафика, които могат
да подобрят потока на трафика, като едновременно намаляват
степента на вреди в катастрофи.
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X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНАТА
НАСТИЛКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ
В тази глава ще бъдат разгледани някои свойства на пътната
настилка, които ни дават отговори за различните ограничения на
скоростта при конкретните видове пътища и ограничение за вида
МПС, което може да се движи по тях.
1. Носимоспособност на пътната настилка
Носимоспособността на пътната настилка характеризира якостните
качества и общата работоспособност на пътната настилка. Тя
обуславя възможността по настилката да преминава движение с
определена интензивност и осово натоварване.
2. Равност на пътното покритие
Равността на пътното покритие е характеристика за експлоатационните
качества на пътната настилка и оказва съществено влияние върху
безопасността и комфорта на пътуващите, динамичното натоварване
на настилката и себестойността на автомобилните превози. Като се
има предвид класа на пътя и проектната му скорост и в зависимост
от измерени стойности на конкретни показатели, равността
на обследваните пътни покрития се класифицира в отделни
експлоатационни състояния, които участват в комплексната оценка
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за състоянието на пътната настилка във връзка с планирането на
ремонтните й работи. Измерването на показателите за равност
и оценката на експлоатационното състояние на покритието от
гледна точка на равността се извършват съгласно “Методика за
измерване и оценка на равността на пътното покритие-ГУП“. Ето
защо е важно да се спазват скоростните ограничения по пътищата.
Те са проектирани така, че да бъдат в максимална степен защитени
участниците в движението.
3. Съпротивление на хлъзгане на пътното покритие
Съпротивлението на хлъзгане на пътното покритие е основен
показател, осигуряващ условия за устойчиво и безопасно
движение на автомобилите по пътищата с предвидените скорости.
Съпротивлението на хлъзгане зависи от много и най-разнообразни
фактори, свързани с автомобила, гумите, режима на движение,
трасето на пътя, вида и състоянието на пътното покритие,
отводняването, околната среда и др. От факторите,свързани пряко
с пътното покритие, най-голямо значение за съпротивлението на
хлъзгане имат грапавостта на покритието и неговото моментно
състояние - сухо, мокро, кално , заледено и др.
4. Коефициент на триене при шофиране
Триенето се определя като съпротивлението срещу движение
между две повърхности в контакт. Нейната величина се изразява
от коефициента на триене (f), който е съотношение на 2 сили,
едната успоредна на повърхността на контакт между две тела и
противоположна на тяхното движение (силата на триене), а другата
перпендикулярна на тази контактна повърхност (нормалната сила).
В контекста на автомобилния транспорт повърхността на контакта е
допирната точка на пътната гума, а нормалната сила е натоварването
на колелата. Коефициентът на триене варира от близо 0 при ледени
условия до над 1,0 при най-добрите повърхностни условия.
Сцеплението зависи от състоянието на пътната настилка и от това
колко е износена гумата. Така че при мокър асфалт сцеплението е
около 2 пъти по-малко, а при лед - 10 пъти по-малко, отколкото при
сух асфалт. Съответно спирачната сила намалява и спирачният път
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се увеличава. По време на спирането сцеплението на колелата в
надлъжна посока се използва почти напълно. Следователно, малка
странична сила е достатъчна, за да причини странична загуба на
сцепление. Тази загуба на сцепление възниква по-рано в задните
колела, които се разтоварват при спиране.
5. Надлъжно и напречно триене
Надлъжното триене се отнася до триенето в посоката на движение
на превозното средство и влияе на ускорението и забавянето
на автомобила. Напречното триене се отнася до наличното
съпротивление на плъзгане в посока, перпендикулярна на посоката
на движение на превозните средства и позволява промяна на
посоката.
Устойчивостта на плъзгане на пътната настилка е важен фактор
за безопасност на пътя, особено когато пътната настилка е мокра.
Следователно концентрацията на произшествия върху мокра
повърхност може да бъде показател за дефицит на триене. Следните
условия увеличават риска от злополуки още повече:
Проблемът е на място, където изискването за триене е голямо
(например подход към кръстовище, хоризонтална крива, наклон на
спускане);
Проблемът е изолиран (например замърсяване на пътната настилка).
Шофьорите могат да имат затруднения при разпознаването на
места, които имат проблеми със съпротивлението на хлъзгане и
като такива, те могат да не намалят скоростта си на тези участъци,
тъй като това би било необходимо за поддържане на риска на
ниво, което смятат за приемливо. Няколко проучвания показват,
че има значителна зависимост между риск от злополука поради
подхлъзване и устойчивост на плъзгане на пътната настилка.
Опасност от злополука, дължаща се на плъзгане на превозното
средство върху настилки с коефициент на триене по-малък от 0,45,
е 20 пъти по-висок, отколкото на повърхността на тротоара със SFC
по-висока от 0,60. Освен това, ако SFC на път е по-малък от 0,30,
рискът от злополука е 300 пъти по-висок.
Рискът от злополука е по-висок, когато съпротивлението при
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спускане е ниско. Инцидентите, които са свързани с дефицит на
триене, възникват най-вече при условия на мокра повърхност, тъй
като наличното триене след това се намалява (PIARC, 2003). Тези
концентрации на мокри повърхностни аварии са най-лоши на пътни
места, които имат както слаба устойчивост на плъзгане, така и
голямо търсене на триене:
• Установено е, че степента на произшествия на мократа
настилка е най-висока при хоризонтални криви, особено
когато SFC е по-ниска от 0,25. Произшествията на мократа
настилка също са по-високи както за склонове нагоре, така и
за спускане (по-стръмни от 3%), отколкото за по-равен терен.
• Заключението е, че сред най-потенциално опасните условия
за шофиране са тези, причинени от ниско триене поради
обилни валежи, комбинирани с лоша пътна геометрия, или
такива, при които има внезапна промяна в триенето, поради
замърсяване, локално влошаване от повърхността или първи
снеговалеж.
Съществуват достатъчно проучвания, които показват, че две основни
характеристики на пътната повърхност влияят на устойчивост на
плъзгане: микротекстура и макротекстура. Ролята на всеки от
тях за осигуряване на достатъчно триене варира в зависимост
от скоростта. Въпреки това, най-важният фактор, влияещ върху
устойчивостта на плъзгане, е макротекстурата на настилката, която
е характеристиката, която увеличава устойчивостта на плъзгане
при висока скорост на движение. Резултатите показват, че рискът
от злополука се увеличава, когато дълбочината на текстурата
падне под 0,7 мм. По същия начин, при проучване на катастрофи и
повърхностни характеристики на открити пътища във Франция, беше
установено, че аварии на мокро време се увеличават значително за
дълбочината на текстурата на пясъчния пластир по-малка от около
0,5 мм.
Равномерността е мярка за редовността на пътната настилка. Всички
видове пътни настилки (твърди, гъвкави, чакълести и др.) се
влошават със скорост, която варира в зависимост от комбинираното
действие на няколко фактора, като аксиалното натоварване на
превозните средства, обема на движение, метеорологичните
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условия, качеството на материалите и строителните техники.
Тези влошения оказват влияние върху грапавостта на пътната
настилка, като причиняват напукване, деформация или разпадане.
Концентрацията на вода при тези влошавания увеличава риска от
плъзгане на превозни средства.
Когато равномерността на цял пътен участък рязко се влоши,
потребителите са склонни да намалят скоростта си, за да поддържат
комфорта си на приемливо ниво, като по този начин минимизират
потенциалните въздействия върху безопасността. Грапавостта
на настилката обаче може да бъде по-пагубна за безопасността,
когато проблемите са локализирани, неочаквани и значителни.
Такива ситуации могат да генерират опасни маневри за избягване,
загуби на контрол или механични повреди на превозни средства,
като по този начин увеличават риска от злополуки. Намаляването
на устойчивостта на плъзгане, причинено от вертикални трептения
на превозни средства върху неравномерни пътни настилки, може
да се окаже проблемно, особено за тежките превозни средства и
когато проблемите са изолирани.
• Въздействието на грапавостта на пътната настилка върху
безопасността варира в зависимост от вида на разглеждания
инцидент
o Степента на произшествия с едно превозно средство
намалява с нарастването на грапавостта на пътната настилка
поради намалени скорости;
o Коефициентът на произшествия с много превозни средства
се увеличава поради странични смени и разлики в скоростта
между участниците в пътя.
Трябва също така да се знае, че подобряването на качеството на
равномерност е свързано с подобряване нивото на безопасност на
движение.
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XI. ПЪТНИ ПРАВИЛА В ДВЕТЕ СТРАНИ –
полезни съвети
Пътните правила са идентични и в двете страни, като само глобите
при нарушаване се различават.
1. Пътни правила за движение в Румъния
Скоростни ограничения:
В населени
места

Извън населени
места

Скоростен път

Магистрала

Мотоциклети,
автомобили, мини
ванове до 9 места за
сядане (вкл. водача)

50 km/h

90 km/h

100 km/h

130 km/h

Тежкотоварни
автомобили над 3.5 тона

50 km/h

80 km/h

90 km/h

110 km/h

Ограничението на скоростта извън застроените зони за превозно средство, което тегли ремарке, е с 10 км / ч под допустимата граница за допустима скорост за превозните средства, които не теглят.
Ограничението на скоростта за превозни средства, превозващи
опасни товари, е 40 км / ч в застроените зони и 70 км / ч извън
застроените зони.
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Полицията има право да налага глоби на място за нарушения на
правилата за движение. Те също могат да събират глоби.
На чуждестранните шофьори могат да бъдат отнети шофьорските
книжки от румънската полиция. Конфискуваните шофьорски
книжки могат да бъдат върнати преди той / тя да напусне страната
(трябва да се представи доказателство за напускане).
Конфискация на превозното средство
Законодателят в Румъния предвижда наказание „спиране от
движение“ на превозното средство при извършване на тежко
нарушение.
Шофьорите трябва да спрат или паркират превозните си средства
от дясната страна на пътя или улицата по посока на движението и
възможно най-близо до тротоара или до ръба на пътя.
„Спиране“ означава, че превозно средство остава неподвижно за
по-малко от пет минути; оставащ неподвижен за повече от пет
минути се счита за паркиране.
Превозно средство, което е паркирано неправилно, може да се
постави скоба или принудително репатрирано на наказателен
паркинг. Във всички случаи се налага глоба.
Местата за паркиране, запазени за автомобилисти с увреждания, са
обозначени с международния знак с инвалидна количка.
Използва се международната трицветна светофарна система.
В кръстовищата, където както светофарите, така и полицаят
контролират движението, водачите трябва да се подчиняват
на сигналите, дадени от полицая, дори ако те противоречат на
показаните от светлините.
Шофиране с алкохол / наркотици:
Престъпление е да шофирате по обществената магистрала с алкохол
в кръвта. Ако автомобилист е хванат да шофира с алкохол в кръвта,
шофьорската му книжка се отнема за максимум 90 дни. Този период
може да бъде намален до 30 дни, ако водачът изкара опреснителен
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курс поне 7 дни, премине тест и получи разрешение.
Полицията може да спре шофьор на случаен принцип, за да извърши
тест за алкохол.
В жилищните зони е забранено използване на клаксони между 22:00
и 06:00 часа (в официалните празници до 09:00) и между 12:00 и
16:00 часа. Извън тези часове клакосонът може да се използва,
ако наистина е необходимо. Клаксонът може да се използва извън
големите градове за предотвратяване на злополука.
Местата, където използването на звукови предупредителни
устройства е забранено, се обозначават с международния знак.
Задължително е носенето на предпазен колан на предните и задните
седалки на превозното средство.
Системите за обезопасяване на деца трябва да отговарят на
изискванията на правило 44/03 от UNECE. Деца под тригодишна
възраст не могат да се транспортират в превозни средства, които не
са оборудвани с детски обезопасителни системи. Деца на възраст 3
и повече години, с височина под 150 см, могат да пътуват в превозно
средство без детски обезопасителни системи, но те трябва да
заемат задната седалка.
Децата трябва да бъдат поставени в специални обезопасителни
устройства, подходящи за техния размер и тегло, в съответствие с
регламентите на ЕС
Вериги за сняг
Веригите за сняг са разрешени. Използването им може да стане
задължително според пътните условия, като в този случай това
е указано с международния пътен знак. При шофиране с вериги
ограничението на скоростта е 50 км / ч.
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2. Пътни правила в България
Скоростни ограничения
Населени места

Извън населени места

Автомагистрали

Мотопед

45 km/h

45 km/h

-

Мотоциклет

50 km/h

80 km/h

100 km/h

Автомобил

50 km/h

90 km/h*

140 km/h*

Автомобил с ремарке

50 km/h

70 km/h

100 km/h

Превозно средство до 3 т.

50 km/h

70 km/h

100 km/h

Превозно средство над 3 т.

50 km/h

70 km/h

100 km/h

* 140 км / ч по определени магистрали (трябва да бъде обозначено)
1.Изплозването на светлини е задължително целогодишно
2.Задължително е носенето на предпазен колан на предните и
задните седалки на превозното средство
3.Максималното допустимо ниво на алкохолв кръвта е 0,05 ‰.
4.Полицията може да прави случайни тестове за алкохол чрез
дрегер. Ако тестът е положителен, водачът ще трябва да премине
кръвен тест, извършен от болничен лекар.
5.Полицията може да също тества шофьори за употреба на
наркотици, край пътя и да спира автомобили от движение, в случай
че се докаже употребата на такива.
Принудителни административни мерки могат да се наложат в
следните случаи:
• Каране с превишена скорост в и извън населени места
• Неправилно паркиране - на място за инвалиди, без водачът да
има това право, в паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, на пешеходна пътека и
на тротоари, на втори ред в активна лента за движение, на
спирка.
• Неразрешени маневри на пътното платно, движение назад,
Каране в насрещното платно, движение в BUS лента, по релси
и железопътен прелез.
Проект ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата” e
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България
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• Необозначено спряло на платното превозно средство
• Неосигуряване на преминаване на превозно средство със
специален режим на движение.
• Каране без документ за правоспособност.
• Неспазване на пътни знаци и светофари
• Неправилно включване в движението, неправилно
престрояване, неправилно изпреварване, не спазване на
предимството.

Настоящият НАРЪЧНИК ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ е
разработен от Община Червен бряг в рамките на Проект
ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен
бряг към ТЕN-Т мрежата”, съфинансиран от Европейския
Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в
рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Съдържанието на този материал не представлява
непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят
единствено неговите автори.
Електронна версия на документа може да намерите на
специално разработената информационна уеб-страница,
посветена на пътната безопасност: www.becareful.info
Копиране или заимстване на целия материал или на част
от него е забранено без изричното съгласие на издателя.
Възпроизвеждането/ цитирането на информацията от
документа е разрешено, при изрично упоменаване на
издателя и финансирането.

ЗА ВРЪЗКА С ИЗДАТЕЛЯ:
Община Червен бряг
улица „Антим I“ №1, град Червен бряг, п. к. 5980, България
Телефон: (+359) 0659 927 08
Факс: (+359) 0659 923 51
E-mail: municipality@chervenbryag.bg
www.chervenbryag.bg
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

