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МОЕТО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В ТУНЕЛ  

 

1. ЗАБРАНЕНО Е ДА ВЛИЗАТЕ В ТУНЕЛ, КОГАТО: 
а)  горивото Ви е на изчерпване; 
б)  Височината на Вашето превозно средство или височината на 

товара са повече от свободната височина на тунела; 

в)  подозирате, че автомобилът ви може да се повреди; 
г)  носите товар, който не е обезопасен. 

 

2. КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, КОГАТО ВЛИЗАМ В ТУНЕЛ? 
а)  слушайте за важна информация за трафика по вашето радио; 
б)  проверете дали са включени фаровете на ПС. 
в)  свалете слънчевите си очила (освен ако не са необходими очила, 

предписани от лекар); 
г)  спазвайте всички пътни знаци, сигнали и тротоарна маркировка; 
д)  избягвайте смяната на лентите за движение, ако е възможно - 

това подобрява безопасността за всички в тунела; 
е)  спазвайте безопасно разстояние от превозното средство пред 

вас, дори когато трафикът е забавен. 

 

3. КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО АВТОМОБИЛЪТ МИ СЕ 
ПОВРЕДИ ИЛИ КАТАСТРОФИРАМ В ТУНЕЛ? 
а)  Ако колата се повреди или катастрофирате в тунел, трябва да се 

опитате да излезете безопасно от тунела, ако е възможно; 
б)  Ако не можете да излезете безопасно от тунела с автомобила си, 

трябва ДА: 

 ОТБИЕТЕ ПС на безопасно място, за да спрете или при 
аварийна зона, или отстрани на платното и извън пътя за 
движение; 

 включите аварийните светлини, да останете спокоен и да 
изчакате пристигане на екип за реакция при инциденти в 

тунела; 

 останете в автомобила си или изчакате безопасно пред него, 
освен ако няма пожар или ви е казано да се евакуирате; 

 да се обадите за помощ (от Вашия или от най-близкия телефон 
за спешни случаи), за да се свържете с контролната зала на 
тунела; 

 в случай на евакуация, потърсете символите с бягащия човек 
и мигащите светлини, за да намерите безопасен изход. 
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4. КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ: 

А) АКО ПОПАДНА В ЗАДРЪСТВАНЕ, ДОКАТО ПЪТУВАМ В ТУНЕЛ? 

а) Изчакайте в автомобила си, без да излизате от него, докато 
движението се възстанови или докато получите други указания. 

б) при продължителен престой изгасете двигателя. 
 

Б) АКО В ТУНЕЛА, В КОЙТО ПЪТУВАМ, ВЪЗНИКНЕ ИЛИ ИМА 
ПОЖАР? 

a) Не влизайте в тунела, ако видите дим отпред или сте 
предупредени, че вътре има пожар; 

б) Ако сте в тунел и виждате дим или огън пред себе си и не сте 
получили указание по радио или на електронно табло за 
съобщения: 

1. отбийте; 
2. изключете двигателя на автомобила; 
3. слушайте за актуализации или важна информация за трафика 

по вашето радио; 
4. изчакайте инструкции чрез вашето радио, публично 

съобщение или указание от екипа за реакция при инцидент; 
5. Ако ви бъде казано да се евакуирате, оставете ключовете си 

в контакта за запалване в положение „изключено“ и 
следвайте инструкциите от контролната зала на тунела или 
екипа за реагиране при инциденти за безопасните изходи. 

 

5. АКО АВТОМОБИЛЪТ ВИ СЕ ЗАПАЛИ: 
а) дръпнете се в лявата страна на пътя и спрете колата;  
б) изключете двигателя, излезте от колата си и внимавайте за 

преминаването на трафика;  
в) ако се е запалил двигателя, не отваряйте капака, тъй като 

влизащия с въздуха кислород ще разпали огъня;  
г) ако наблизо има пожарогасител – вашия или в табло на 

стената на тунела, освободете фиксатора, но не отваряйте 
още капака. Насочете струята на пожарогасителя към огъня 
през пролуката;  

д) екип за реагиране при инцидент ще пристигне възможно най-
скоро; 

e) ако не можете или не успеете да загасите пожара в 
автомобила, оставете ключовете си в контакта за запалване 
и използвайте телефон за спешни случаи или мобилен 
телефон, за да се обадите на диспечера. Следвайте 
дадените Ви инструкции. 


