


Спирачен път (или спирачно разстояние) 
се нарича разстоянието, изминато т 
дадено превозно средство от момента, в 
който водачът му задейства спирачната 
система, до момента на установяването 
на превозното средство в покой.





Tr - Време за реакция на водача
Тs - Време за сработване на спирачната 

уредба
Tn - Време за нарастване на спирачното 

закъснение от нула до максималната си 
стойност

Tbl - Време за блокиране - Времето при 
което МПС се движи с максимално 
спирачно закъснение/колелата са 
блокирали/



Време за реакция на водача – Това е 
времето, за което водача възприема 
опасността и решава да предприеме 
действия, свързани с нейното 
предотвратяване. Времената за реакция 
на водача се приемат, както следва:



 1,4 – 1,5 с – Време за реакция на водача 
при движение в нощни условия с явни 
признаци на опасност от обекти в 
полезрението на водача на автомобила. 

 1,0 с – Време за реакция на водача при 
движение в светлата част на 
денонощието, когато в полезрението му 
е имало обекти, които могат да създадат 
опасност за настъпване на ПТП, но е било 
малко вероятно да го направят.



Време за сработване на спирачната 
система – Това е времето от момента на 
първоначалния контакт върху спирачния 
механизъм до получаване на максимален 
спирачен момент в колелата.



Време за нарастване на спирачното 
закъснение – Времето за достигане на 
максималното спирачно закъснение 
максималната си стойност, респ. 
максимален спирачен момент във всяко 
едно от колелата. 

Спирачно закъснение - Отрицателно 
ускорение.



Водачите и пътниците в моторни 
превозни средства , когато са в движение, 
използват обезопасителните колани, с 
които моторните превозни средства са 
оборудвани.



 Но как в действителността работи предпазната 
въздушна възглавница в колата?

-Първоначално сензорите в автомобила засичат че 
колата среща препятствие по пътя си със сила 
възнищваща от удар в яка стена при скорост над 20 
км/ч. Специалното устройство, което измерва 
рязкостта на удара, определена от степента на 
намаляване на скоростта на движение, се нарича 
акселерометър и след неговите показания, системата 
дава заповед на възглавниците по посока на удара да се 
задействат. Ако седалката на пътника отпред е празна, 
то въздушната заглавница пред нея не се задейства. 







Децата между 1 и 4 години трябва да 
пътуват в седалки, които са снабдени със 
специални ремъци..

След 4-годиша възраст докато детето 
достигне височина от 1,50 м., то трябва 
да ползва фабрично инсталираните 
предпазни колани на автомобила заедно 
със специална повдигаща седалка




