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Защо е необходимо да
сме етични на пътя?

Необходимо е да имаме етично
поведение на пътя, за да осигурим
опазването на живота и здравето на
нас самите, както и на другите
участници в движението на пътя.
Изисква се да имаме знания и умения
за безопасността. Ако сме етични на
пътя ще се намали броят на
катастрофите.



Защо е необходимо да
сме етични на пътя?

Дисциплина, 
отговорност и 

самоконтрол на 
собственото поведение.

Познаване на 
превозното редство и 

умения за неговото 
управление.

Регулиране на 
движението.

Знания за 
пътната 
среда.

Умения за безопасност:



Сигнализиране на движението с пътни
знаци

Забранителни

Предупредителните пътни 

знаци за опасност имат 

формата на триъгълник. Те 

имат бял фон, червена 

гранична ивица и символи в 

черен цвят. 

Предупредителни

Има три вида основни пътни знаци: указателни, забранителни, предупредителни;

Указателни

Указателните пътни знаци имат 

формата на квадрат или 

правоъгълник. Необходими са за 

направления, посоки и обекти.

Забранителните пътни знаци 

имат формата на кръг с бял фон, 

с гранична червена ивица и със 

символи в черен цвят. Служат за 

въвеждане на забрана.



Пътни знаци за оказване на
направления, посоки, обекти и др.

Указателни пътни знаци

Знака показва, че 

наблизо има 

болница.

От този знак 

разбираме, че има 

паркинг.

Наблизо има 

пешеходна пътека

Автобусна 

спирка

Автомагистрала Указател за 
престрояване



Пътни знаци за оказване на
направления, посоки, обекти и др.

Забранителни пътни знаци

Забранено влизанете 

на ППС(Пътно 

превозно средство)

Забранено карането 

със скорост по-висока 

от посочената.

Забранено 

преминаването на 

велосипеди.

Забранено 

паркирането и 

престоя.

Забрането 

изпреварването.

Забранено 

влизането в 

двете посоки.



Пътни знаци за оказване на
направления, посоки, обекти и др.

Предупредителни пътни знаци

Опасен завой 

наляво/надясно

Опастност от

хлъзгане

Внимание 

велосипедисти.

Пешеходна 

пътека.

Внимание деца.. Опастност от 

срутване.



Моторни превозни средства
на две колела

Водачите на двуколесни моторни превозни средства (МПС) са 
уязвими участници в движението по пътищата. По тази причина 

законът за движението по пътищата изисква управляващите 
пътни превозни средства да бъдат предпазливи и внимателни 

към тях. Мотопедистите и мотоциклетистите са в значително по-
голяма опастност от катастрофиране. Тъй като превозните им 

средства са изключително маневрени и бързо развиват по-
висока скорост.



Конфликти на пътя

При създаден конфликт човек 

трябва да запази спокойствие 

и да не се поддава на емоции.

При настъпил конфликт трябва 

да се опитаме да го решим 

мирно вместо да провокираме 

отсрещния.

Трябва да оставим 

агресията и физическото 

насилие на страна.

Ако има създаден конфликт в 

който ние не учавстваме трябва 

да се опитаме да помогнем с 

решаването му.



Скорост. Пътнотранспортни произшествия

1.Населено място-50км/ч
2.Извън населено място-80км/ч

3.Автомагистрала-100км/ч
4.Скоростен път-90км/ч

Всеки водач на пътно превозно средство от
Категория А, е длъжен да не превишава
следните стойности на скоростта в км/ч.

Всеки водач на пътно превозно средство от
Категория В, е длъжен да не превишава следните

стойности на скоростта в км/ч.

1.Населено място-50км/ч
2.Извън населено място-80км/ч

3.Автомагистрала-100км/ч
4.Скоростен път-90км/ч

Всеки водач на пътно превозно средство от
Категории С,D, е длъжен да не превишава
следните стойности на скоростта в км/ч.

Всеки водач на пътно превозно средство от
Категории В+Е,С+Е,D+E, е длъжен да не превишава

следните стойности на скоростта в км/ч.

1.Населено място-50км/ч
2.Извън населено място-90км/ч

3.Автомагистрала-140км/ч
4.Скоростен път-120км/ч

1.Населено място-50км/ч
2.Извън населено място-70км/ч

3.Автомагистрала-100км/ч
4.Скоростен път-90км/ч



Перцептивни умения за безопасно
поведение на пътя.

Трябва да се оглеждаме, 
независимо дали идват 
коли или не идват.

Не трябва да 
бягаме по тротоара, 
вървим нормално.

Не носим слушалки и 
не слушаме музика 
докато пресичаме.

Не пресичаме на 
червено дори и да 
няма коли, изчакваме 
да светне зелено. 



Благодарим за
вниманието


