
САЩ
ГЛОБИ И НАКАЗАНИЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Всеки  щат  прилага  свой  собствен  Закон  за  движението  по  пътищата,  макар  повечето 
правила за движение да са унифицирани. 

Глобите за нарушения варират в зависимост от техния характер и тежест. Могат да бъдат 
обжалвани пред съда. При обжалване или при просрочване заплащането на глобата се 
налагат допълнителни финансови санкции. 

Във Федерален окръг Колумбия  (столицата Вашингтон) например, при незаплащане на 
глоба  до  30  календарни  дни  сумата  се  удвоява.  При  ново  незаплащане  следва  по-
нататъшно увеличение на санкцията.

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ
При  управление  след  употреба  на  алкохол  се  налага  отнемане  или  анулиране  на 
свидетелството  за  правоуправление,  пробация  или  лишаване  от  свобода.  Налагат  се  и 
следните глоби:

• първо нарушение – 300 щ.д
• второ нарушение – 1 000 – 5 000 щ.д.
• трето нарушение – 2 000 – 10 000 щ.д.

ОТНЕМАНЕ ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ
Санкцията  се налага  при  многократни  и  груби  нарушения,  както  и  при  нарушения, 
несвързани с движението, например при:

• натрупване на 10 до 12 наказателни точки;
• управление под въздействието на алкохол или наркотични вещества;
• безразсъдно управление;
• незаплащане на глоби;
• незаплащане на издръжка на дете.

ЗНАЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ, НАКАЗВАЩИ СЕ С ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ 
ЗА 1 ГОДИНА:

• управление на всякакъв вид МПС със съдържаниe на алкохол в кръвта над 0.08%;
• управление на търговско МПС със съдържаниe на алкохол в кръвта над 0.04%;
• отказ от тест за алкохол;
• напускане на местопроизшествие;
• извършване на престъпление с МПС;
• управление  на  МПС  с  временно  отнето  или  анулирано  свидетелство  за 

правоуправление;
• небрежно управление, довело до смърт.

КАТО СЕРИОЗНИ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ:
• движение със скорост 15 мили над разрешената;
• безразсъдно управление;
• грешна смяна на лентата за движение;
• неспазване на дистанция;
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• управление на търговско МПС без притежание на свидетелство за управление за 
съответната категория;

• управление  на  търговско  МПС  без  свидетелство  за  управление  за  съответната 
категория, което да бъде представено по време на управлението;

• управление  на  търговско  МПС  без  надлежно  попълнено  свидетелство  за 
управление за съответната категория;

• съставяне и изпращане на текстови съобщения от мобилен телефон.

Повторните  нарушения  се  наказват  с  60-дневно  лишаване  от  право  на  управление; 
Нарушения,  извършени  за  трети  път  се  наказват  с  120-дневно  лишаване  от  право на 
управление. 

ЗАКОНЪТ ПРЕДВИЖДА СПЕЦИАЛНИ НАКАЗАНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ МПС.
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