
НОВИ ГЛОБИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ГЕРМАНИЯ

ЗА ВОДАЧИТЕ НА МПС

Нови правила за водачите на МПС

ВИД НАРУШЕНИЕ
Стар размер 
на глобата

Нов 
размер на 
глобата

Неправилно паркиране в рамките на половин час 5 евро 10 евро
Неправилно паркиране в рамките на един час 10 евро 15 евро
Неправилно паркиране в рамките на два часа 15 евро 20 евро
Неправилно паркиране в рамките на три часа 20 евро 25 евро
Неправилно паркиране за повече от три часа 25 евро 30 евро
Неправилно завиване по еднопосочна улица 15-30 евро 30 евро
Неспазване на изискването за монтиране на зимни 
гуми

40 евро 70 евро

Заслепяване 40 евро 70 евро
Нарушение на изискването за обезопасяване на деца в 
автомобила

40 евро 70 евро

Използване на мобилен телефон по време на 
шофиране

40  евро 70 евро

Навлизане в защитена екологична зона без 
разрешително

40 евро 80 евро

Неспазване на предимство 50 евро 80 евро

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

Нови правила за велосипедистите

Придвижване срещу движението в еднопосочна улица 15-30 евро 20-35 евро
Неправилно завиване по еднопосочна улица 15-25 евро 20-30 евро
Движение на велосипеда без фарове 10 евро 20 евро
Движение на велосипеда без звънец 10 евро 15 евро
Движение извън очертаната алея за велосипеди 15-30 евро 20-35 евро
Движение в неправилна посока 15-30 евро 20-35 евро
Движение в пешеходна зона 10-25 евро 15-30 евро
Използване на мобилен телефон по време на 
управление на велосипеда

25 евро 25 евро

Преминаване на червена светлина 45 евро 45 евро
                                   
                              СТАРИ ВАЛИДНИ ПРАВИЛА ЗА ВОДАЧИ НА МПС



Превишаване на допустимата скорост в населени 
места с до 10 км/ч

15 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места с до 11-15 км/ч

25 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места с до 16-20 км/ч

35 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  до 25 км/ч ( и отнемане на 1 точка)

80 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места с до 30 км/ч ( и отнемане на 3 точки)

100 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  с  до  40  км/ч  (  отнемане  на  3  точки   и  на 
Свидетелството  за  управление  на  МПС  за  срок  от  1 
месец)

160 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  с  до  50  км/ч  (  отнемане  на  4 точки   и  на 
Свидетелството  за  управление  на  МПС  за  срок  от  1 
месец)

200 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  с  до  60  км/ч  (  отнемане  на  4 точки   и  на 
Свидетелството  за  управление  на  МПС  за  срок  от  2 
месеца)

280 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  с  до  70  км/ч  (  отнемане  на  4 точки   и  на 
Свидетелството  за  управление  на  МПС  за  срок  от  3 
месеца)

480 евро

Превишаване  на  допустимата  скорост  в  населени 
места  с   над  70  км/ч  (  отнемане  на  4 точки   и  на 
Свидетелството  за  управление  на  МПС  за  срок  от  3 
месеца)

680 евро

Превишаване на скоростта  извън  населени места до 
10 км/ч

10 евро

Превишаване  на  скоростта   извън населени места  от 
11 до 15 км/ч

20 евро

Превишаване на скорост  извън населени места от 16 
до 20 км/ч

30 евро

Превишаване на скорост  извън населени места до 25 
км/ч ( отнемане на 1 точка) 

70 евро

Превишаване на скорост  извън населени места до 30 
км/ч (отнемане на 3 точки)

80 евро

Превишаване на скорост  извън населени места до 40 
км/ч (отнемане на 3 точки)

120 евро

Превишаване на скорост извън населени места до 50 
км/ч  (отнемане  на  3  точки  и  Свидетелство  за 
управление на МПС за 1 месец)

160 евро

Превишаване на скорост извън населени места до 60 
км/ч  (отнемане  на  4  точки  и  на  Свидетелство  за 

240 евро



управление на МПС за 1 месец
Превишаване на скорост  извън населени места до 70 
км/ч  (отнемане  на  4  точки  и  Свидетелство  за 
управление на МПС за 2 месеца) 

440 евро

Превишаване на скорост извън населени места над 70 
км/ч  (отнемане  на  4  точки  и  Свидетелство  за 
управление на МПС за 3 месеца) 

600 евро

Преминаване  на  червен  светофар  (отнемане  на  3 
точки)

90 евро

Преминаване на червен светофар със заплаха за друг 
участник  в  движението  (отнемане  на  4  точки  и 
Свидетелство за управление на МПС за 1 месец) 

200 евро

Преминаване на червен светофар с нанасяне щета на 
друг  участник  в  движението (отнемане  на  4  точки  и 
Свидетелство за управление на МПС за 1 месец)

240 евро

Преминаване при над  1 сек. светещ червен светофар 
(отнемане на 4 точки и Свидетелство за управление на 
МПС за 1 месец)

200 евро

Преминаване при над  1 сек. светещ червен светофар 
със заплаха за друг участник в движението (отнемане 
на 4 точки и Свидетелство за управление на МПС за 1 
месец)

320 евро

Преминаване при над 1 сек. светещ червен светофар с 
нанасяне  щета  на  друг  участник  в  движението 
(отнемане на 4 точки и Свидетелство за управление на 
МПС за 1 месец)

360 евро

Отнемане  на  предимство  вследствие  несъобразена 
скорост

10 евро

Отнемане  на  предимство  с  възпрепятстване  на  друг 
участник в движението

25 евро

Отнемане на предимство със заплаха за друг участник 
в движението (отнемане на 3 точки)

100 евро

Отнемане  на  предимство  при  завой  (отнемане  на  3 
точки)

75 евро

Заплаха  за  друг  участник  при  неспиране  на  табела 
„стоп” (отнемане на 3 точки)

50 евро

Задминаване от дясно в населено място 30 евро
Задминаване  от  дясно  в  населено  място  с  нанасяне 
щета на друг участник в движението

35 евро

Задминаване  от  дясно  извън  населено  място 
(отнемане на 3 точки)

100 евро

Продължително  бавно  задминаване  (отнемане  на  1 
точка)

80 евро

Задминаване  при  неясна  ситуация  (отнемане  на  3 
точки)

100 евро



Задминаване при неясна ситуация със заплаха за друг 
участник  в  движението  (отнемане  на  4  точки  и 
Свидетелство за управление на МПС за 1 месец)

250 евро

Задминаване при неясна ситуация с нанасяне щета на 
друг  участник  в  движението (отнемане  на  4  точки  и 
Свидетелство за управление на МПС за 1 месец)

300 евро

Неспазване  забрана  за  задминаване  (отнемане  на  1 
точка)

70 евро

Задминаване  с  тежкотоварно  МПС  при  мъгла 
(отнемане на 4 точки)

120 евро

Задминаване  с  тежкотоварно  МПС  при  мъгла  със 
заплаха за друг участник в движението (отнемане на 4 
точки  и  Свидетелство  за  управление  на  МПС  за  1 
месец)

200 евро

Задминаване  с  тежкотоварно  МПС  при  мъгла  с 
нанасяне  щета  на  друг  участник  в  движението 
(отнемане на 4 точки и Свидетелство за управление на 
МПС за 1 месец)

240 евро

Опасно засичане (отнемане на 2 точки) 80 евро
Обръщане  посоката  на  движение  при  влизане  на 
автомагистрала (отнемане на 4 точки)

75 евро

Връщане на заден ход в аварийна лента (отнемане на 4 
точки)

130 евро

Обръщане  посоката  на  движение  на  автомагистрала 
(отнемане на 4 точки и Свидетелство за управление на 
МПС за 1 месец)

200 евро

Задминаване  по  страничната  лента  (отнемане  на  2 
точки)

75 евро

Паркиране на автомагистрала (отнемане на 2 точки) 70 евро


