
ТЕМА ПЕТА

РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
НА НЕРЕЛСОВИТЕ  
ППС ВЪРХУ ПЪТЯ



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ

ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Броят на пътните ленти се определя от пътната 

маркировка или от пътен знак, а когато няма 

такава – от водачите, съобразно широчината на 

платното за движение, широчината на ППС и 

достатъчното странично разстояние между тях.



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ

ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ
Когато има път, платно за движение, пътна лента или 

алея, предназначени за движение на определени 

пътни превозни средства, водачите на тези превозни 

средства са длъжни да се движат по тях.



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ

ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Забранено е движението на товарни 

автомобили в средната лента



РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ППС ВЪРХУ

ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

На пътя водачът на пътно превозно средство 

се движи възможно най-вдясно по платното 

за движение, а когато пътните ленти са 

очертани с пътна маркировка, използва най-

дясната свободна лента.



ВОДАЧЪТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЗА ДВИЖЕНИЕ

НАЙ-УДОБНАТА ЛЕНТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

1. В населените места, на пътно платно с две или 

повече ленти за движение в една посока, 

обозначени с пътен знак; 

2. В населените места, на пътно платно с две или 

повече ленти за движение в една посока, 

обозначени с пътна маркировка; 



ВОДАЧЪТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЗА ДВИЖЕНИЕ

НАЙ-УДОБНАТА ЛЕНТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

3. Когато навлизането по пътната лента 

се разрешава от светлинен сигнал.



НА ПЪТНО ПЛАТНО С ДВУПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ

НА ВОДАЧА НА ППС Е ЗАБРАНЕНО:

1. Когато платното за движение има две пътни 

ленти - да навлиза и да се движи в лентата за 

насрещно движение, освен при изпреварване 

или заобикаляне;



НА ПЪТНО ПЛАТНО С ДВУПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ

НА ВОДАЧА НА ППС Е ЗАБРАНЕНО:

2. Когато платното за движение има три пътни 

ленти - да навлиза и да се движи в крайната 

лява лента; навлизането и движението от 

средната лента е разрешено само при 

изпреварване или заобикаляне;



НА ПЪТНО ПЛАТНО С ДВУПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ

НА ВОДАЧА НА ППС Е ЗАБРАНЕНО:

3. Когато платното за движение има четири и 

повече пътни ленти - да навлиза и да се движи 

в лентите за насрещно движение.



ПЪТНО ПЛАТНО С ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ

На пътно платно с три и повече пътни ленти за 

движение в една посока, обозначени с пътен знак, 

на водача на ППС, което не може да развива, или 

на което не е разрешено да развива максималната 

за пътя скорост, се забранява да навлиза в 

крайната лява лента за тази посока, освен при 

завиване или заобикаляне.



РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БАВНОДВИЖЕЩИ СЕ ППС

Водачът на бавно движещо се пътно превозно 

средство задължително се движи в най-

дясната пътна лента, освен при завиване или 

заобикаляне.



ДВИЖЕНИЕ ВЪРХУ ТРАМВАЙНО ПЛАТНО

Когато релсов път е разположен върху платното 

за движение, водачите на нерелсовите ППС, 

които се намират върху него, са длъжни да го 

освободят по възможно най-бързия начин при 

приближаване на релсово превозно средство, за 

да го пропуснат да премине.


