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Пътна Помощ



Предназначение:

➢ Пътната помощ е Мобилна автосервизна дейност за оказване на 
пътна помощ на хора, попаднали в бедствия, пътно 
произшествие или авария по време на пътуване с автомобил или 
друго пътно превозно средство.



➢ Специализираното ремонтно превозно средство 
(мобилна работилница) трябва да има възможност да: 
репатрира повреден автомобил чрез специално 
приспособление, лебедка, кран, колесен подемник (за 
превоз на превозно средство с повредена ходова част 
или липсващи колела или гуми), платформено 
ремарке, теглене от камион с кука на макара, 
доставяне на консумативи, авточасти, ремонт на ППС 
на място, доставка на провизии, издърпване от 
канавки, снежни преспи и други.



➢ Времето за отзоваване до авариралото ППС е максимум 30 мин., 
а времето за ремонт да е максимално кратко – до 20-30 мин.

➢ Целта е възстановяване експлоатационната годност на 
автомобила, който да продължи пътуването си или да се 
придвижи до най–близкия сервиз.

➢ Ако е невъзможно да се ремонтира автомобила се репатрира 
до най-близкия сервиз или местодомуване. Район на действие 
на ремонтния автомобил е 100 км. от оперативната база.



Кратка история
➢ В далечното миналото или т.нар. зора на автомобилизма, 

повечето шофьори са имали знания и възможност да 
отстраняват сами повредите си, но с напредването на 
технологията, автомобилите започнали да стават все по 
сложни и трудни, с което не всеки можел да се справя. 
Първите данни за стартиране на подобна услуга идват от 
далечната 1897 г., през която е създадена в Лондон – 
Великобритания първата организация с такава цел е The Royal 
Automobile Club в превод – Кралски автомобилен клуб.



➢ Други такива автомобилни клубове били създадени в 
Германия и Америка, която по-късно прави подразделение в 
Канада. 

➢ По-късно и в Европа се появяват подобни клубове, като в 
повечето страни не били частни, а държавни подразделения и 
таксата за тях не се изразява в членски внос, а била под 
формата на Гражданска отговорност.



Благодаря за вниманието!


