ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Общи положения, касаещи правилата за движението по пътищата,
задълженията на участниците в движението по пътищата и
осъществяването на контрол. По-ясно да се дефинират лицата, отговорни за
проблемите на участниците в движението с пътя, организацията на
движението и качеството на пътното покритие
Глава втора. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Раздел I – общи правила (включително най-общо изискванията към ПС и
правоспособност на водачите)
Раздел II – документи за движение по пътищата на моторни превозни
средства
Раздел III - Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътя
Раздел IV – Скорост и дистанция. Намаляване на скоростта
Раздел V – Маневри (включително правилата за завиване надясно или наляво,
завиване в обратна посока, движение назад, изпреварване)
Раздел VI – Разминаване
Раздел VII – Преминаване през кръстовище
Раздел VIII - Железопътен прелез
Раздел IX - Автомагистрала и скоростен път. Автомобилен път
Раздел Х - Престой. Паркиране. Пътно превозно средство, спряно поради
повреда.
Раздел XI - Правила при теглене
Раздел XII – Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници
Раздел XIII - Особени правила за движение в жилищна зона
Раздел XIV - Особени правила за движение в тунел
Раздел XV - Особени правила при превоз на пътници и товари
Раздел ХVI - Използване на светлините
Раздел ХVII - Сигнали, подавани от участниците в движението
Раздел ХVIII - Сигнали за регулиране на движението от оправомощените
длъжностни лица. Пътни светофари. Пътни знаци. Пътна маркировка
Раздел ХIX – Особени правила за движението на двуколесни превозни средства
Раздел ХХ - Правила за движението по пътищата на пешеходците. Поведение
на водачите към пешеходците
Раздел ХXI - Правила за движение на моторни превозни средства със специален
режим на движение
Раздел ХXII - Поведение при пътнотранспортно произшествие
Раздел ХХIII – Използване на обезопасителни колани, защитни каски, системи
за обезопасяване на деца – по възможност, без използване на категориите от
конструкцията, за да е по-лесно разбираем и от тук приложим от водачите
Раздел XXIV - Други задължения и забрани
Глава трета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ (МВР, МТИТС, МО и
общините) И АДМИНИСТРАЦИЯТА УПРАВЛЯВАЩА ПЪТЯ

Глава четвърта. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Глава пета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

