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СПИСЪК  

на използваните в разработката съкращения 

 
 

АБ  –  Автобусна линия 

АПИ  –  Агенция „Пътна инфраструктура“ 

БДС  –  Български държавен стандарт 

БДП  –   Безопасност на движение по пътищата 

ГПОД  –             Генерален план за организация на движението 

ГТП  –             Годишен технически преглед 

ЕООД  –  Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЗДОИ  –  Закон за достъп до обществена информация 

ЗДвП  –  Закон за движение по пътищата 

ЗОП  –  Закон за обществените поръчки 

ИПБ  –  Институт за пътна безопасност 

МВР  –  Министерство на вътрешните работи 

МГОТ  –  Масов градски обществен транспорт 

МПС  –  Моторно превозно средство 

МРРБ  –  Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ООД  –  Дружество с ограничена отговорност 

ППЗДвП –  Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата 

ППС  –  Пътно превозно средство 

ПТП  –  Пътно транспортни произшествия 

ТАЗ  –   Зона за анализ на трафика 

ТКА  –   Транспортно - комуникационен анализ 

УС  –   Управителен съвет 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Този документ представлява предварителен доклад-анализ за направените констатации 

на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие в гр. Своге от 25.08.2018 г. 

Институтът за пътна безопасност е независима неправителствена организация, чиято цел е да 

обедини експертния потенциал на гражданското общество в страната в полза на овладяването 

на пътнотранспортния травматизъм. 

Този доклад е стриктно лимитиран до визуално наблюдаваните пътни условия. 

Лабораторни, полеви тестове или други измервания от сертифицирана независима 

лаборатория, финансирана от ИПБ,  не са извършени. Този доклад трябва да се чете като цяло, 

в своята пълнота. Това включва всички встъпителни и заключителни части. Този доклад 

заменя всички предишни чернови или междинни доклади, независимо дали са написани или не 

(т.е. представени устно), преди датата на настоящия доклад.  

Информацията от този доклад трябва да бъде приемана като второ мнение базирано на 

извършен оглед и дадени експертни становища от  придобит опит върху подобни инциденти. 

В България до настоящия момент не е правено подобно независимо обследване на ПТП. 

Чрез това изследване следва да се даде възможност на всички заинтересовани страни да имат 

на разположение и друга гледна точка за събитията от 25.08.2018 г. 

Предварителният доклад анализира рисковете от ПТП и оценява ефективността на 

тяхното управление по път II-16 в участъка от Нови Искър до Своге. Основната му цел е да 

предложи решения за намаляване на тези рискове. Анализът е проведен безпристрастно, 

единствено с оглед на фактическите обстоятелства и тенденции. При изготвянето му са взети 

всички мерки за осигуряване на обективна и точна информация, която е базирана на публични 

източници. 

2. ЦЕЛИ 

Целта на изследването, е въз основа на проучване и анализ на път II-16 в участъка от 

Нови Искър до Своге към 02 септември 2018 г. да се изготвят обосновани предложения за 

понижаване риска от ПТП.  

За реализиране на поставената цел е необходимо да се направи внимателно изследване на 

националното законодателство, регламентиращо безопасността на движението по пътищата 

(БДП).  

Този документ няма за цел да посочва виновни, а само да изследва по независим начин 

влиянието и приноса на състоянието на съществуващата инфраструктура към инцидента. Това 

изследване следва да послужи на отговорните институции за това да могат да се запознаят и с 

друг прочит на обстоятелствата около произшествието. 

Фазата, на която се разработва проучването е „Предварителен доклад“. 
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3. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА 

 03 август 2018 г. - ИПБ извършва заснемане на критични участъци, за които смята, че 

са опасни по път II-16. 

 08 август 2018 г. - чрез писмо до министъра на регионалното развитие и 

благоустройството г-н Николай Нанков (вх. № 94-00-47/08.08.2018 г.), ИПБ на 

основание ЗДОИ иска предоставянето на информация относно пътя (Приложение 3). 

 09 август 2018 г. - г-жа Биляна Георгиева (директор на дирекция в МРРБ) препраща 

заявлението за достъп до обществена информация до г-н Светослав Голосов 

председател на УС на АПИ (писмо с изх. № 94-00-47/09.08.2018 г. на 

МРР(Приложение 4). 

 23 август 2018 г. - чрез Решение № РД-ОИ-55/23.08.2018 г. на председателя на УС на 

АПИ се дава разрешение за достъп до обществена информация на ИПБ (Приложение 

5). 

 24 август 2018 г. - ИПБ изпраща второ писмо по реда на ЗДОИ (Вх. № в МРРБ 92-00-

338-[1]/27.08.2018 г.) с искане за отговор във връзка с предходния отговор на АПИ, 

тъй като в отговора липсват конкретни факти и обстоятелства (Приложение 6); 

 24 август 2018 г. - ИПБ официално предоставя становище (Вх. № в МРРБ 92-00-

338/24.08.2018 г. в МРРБ) на държавната администрация и българските медии, 

поредният доклад за високо рискова пътна инфраструктура по републикански път II-16 

София - Своге – Мездра (Приложение 7); 

 25 август 2018 г. (събота) -  около 17:10 ч. настъпва поредният тежък 

пътнотранспортен инцидент; 

 25 август 2018 г. (събота) -  бърза вътрешна реакция в членската група на ИПБ от 

цялата страна. Засилена комуникация и последваща организация за независим, 

самофинансиран оглед на условията при инцидента; 

 26 август 2018 г. (неделя) -  преждевременно прекратен уикенд и ден за път на 

експертите; 

 27 август 2018 г. (понеделник) -  видеодокументиране на отсечката София - Своге, 

оглед на мястото на инцидента и разговори с местни хора – свидетели за събиране на 

допълнителни данни за пътната инфраструктура и опасностите при различни 

метеорологични условия. 

 27 август 2018 г.  (понеделник) - ИПБ дава множество интервюта, целящи да се обясни 

философията за безопасна пътна система (“Safe system” philosophy) и някои 

фундаментални пропуски в настоящата, наложена от стопаните на пътната 

инфраструктура в България; 

 28 август 2018 г. (вторник) -  стартира разработването на „Предварителен доклад“ 

относно пътната обстановка на отсечката София – Своге; 

 30 август 2018 г. (четвъртък) -  част от екипа, работещ по доклада, заминава за 

Швейцария за консултации с Astra, BFU и администрацията на местните кантони; 
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 30 август 2018 г. (четвъртък) – писмо с отказ от „Юпитер Холдинг“ АД да предостави 

публична информация във връзка с възприетите официални методи за монтиране на 

обезопасителната система; 

 01 септември 2018 г. (събота) -  експерти на ИПБ провеждат консултации с експерти 

по пътна безопасност от Австралия; 

 02 септември 2018 г. (неделя) -  е извършен втори оглед, измервания и заснемане на 

мястото на инцидента; 

 02 септември 2018 г. – получено е писмо от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството чрез, което се отказва достъп до информация относно ПТП-то от 

гр. Своге (писмо с Изх. № 92-00-338/29.08.2018 г. на МРРБ) 

 03 септември 2018 г. -  приключване работата по „Предварителния доклад“. 

4. ПРАВНО-НОРМАТИВНА РАМКА И ДЕФИНИЦИИ 

Настоящият документ е с съобразен с действащото законодателство в Република 

България и се позовава на споделен опит, добри международни практики и утвърдени 

стандарти. 

Нормативна рамка, която e следвана от работната група при изготвяне на доклада: 

1) Конституция на Република България; 

2) Закон за устройството на територията; 

3) Закон за пътищата; 

4) Закон за обществените поръчки; 

5) Закон за движението по пътищата; 

6) Наредба № 1от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата на 

МРРБ;  

7) Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища на МРРБ 

8) Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи в урбанизираните територии на МРРБ;  

9) Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализиране на пътища с пътна маркировка на 

МРРБ;  

10) Наредба № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на 

оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна 

безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на 

професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” на МРРБ; 

11) Наредба № РД-02-20-10 от 05 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране 

върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 

ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях на МРРБ и МВР; 

12) Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии на МРРБ; 

13) Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 
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14) Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ; 

15) Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по РПМ 

на АПИ от 2010 г., съставени от инж. Николай Стоянов и одобрени от Председателя 

на управителния съвет на АПИ Божидар Йотов. 

16) Директива 2008/96 от 19 ноември 2008 г. на Европейският Парламент и на съвета на 

Европейският Съюз относно управлението на безопасността на пътните 

инфраструктури  

*Всички други законови и подзаконови нормативни актове. 

5. СПЕЦИФИЧЕН И ДЕТАЙЛЕН ОГЛЕД НА ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ  

Огледът на мястото на произшествието започна в 07:00 ч. на 27.08.2018 г. Изследваната 

зона е с обща дължина около 300 м. Изследването стартира от бул. „Дунав“ при приблизителни 

GPS координати 42◦  57’ 10’’ N, 23◦ 22’ 12’’ E до 42◦ 57’ 06’’ N 23◦ 22’ 24’’Е.  

 

 
 

Зона, в която е извършван визуалният оглед свързан с ПТП от 25.08.2018 г. в гр. Своге 

 

Извършеният оглед е визуален и посредством изследването на конкретни пътни 

компоненти. Избраната зона за анализ не е само зоната на засегната част от пътното платно, но 
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и части преди и след мястото на произшествието. Разширяването на зоната за оглед се налага 

поради това, че настоящото изследване цели максимално обективно да изследва всички 

фактори, странични и основни, допринесли за настъпването на инцидента. 

Визуалният оглед се състои от: 

1) Оглед на асфалтовото покритие: 

Първоначално експертите на ИПБ огледаха състоянието на пътната настилка. 

Констатирана е видима разлика в текстурата на настоящото асфалтовото покритие между 

двата съседни парцела. При огледа на асфалтното покритие, в частност на студената връзка с 

приблизителни GPS координати: 42◦ 57’ 10.26’’ N 23◦ 22’ 13.94’’Е, бе установена разлика в 

двете съседни асфалтови покривки.  

При зърнометрията е очевидна липсата на средна и дребна чакълеста фракция и 

преобладаваща пясъчна фракция, което води до понижено сцепление. ИПБ нямаше право да 

вземе проба от асфалта за независим анализ.  

  

 
 

Разлика в зърнометрията при единия парцел и при парцелът от зоната на инцидента 
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Общо изображение показващо студената връзка на асфалта преди зоната на инцидента 

 

По време на огледа бе демонстрирано пред медиите, че дори и при сухо време, и под 

пешеходен трафик, настилката е хлъзгава поради изгубената текстура.  Има видима разлика в 

текстурата на основния асфалтов парцел на мястото на инцидента и на положената студена 

асфалтова смес там където са взети пробите. След положената студена смес, от където 

стопанинът на пътя е взел проби се констатира повишено сцепление в сравнение с основния 

асфалт на пътя. 

 Установено, е че изрезите, от които са взети проби се намират 50% в коловозите и 50% 

извън тях. Единият изрез е взет от левия коловоз, другият -  от десния. Експертите на ИПБ 

очакват стопанинът на пътя да сподели резултатите от тестовете и техният анализ за 

независима проверка от ИПБ и съставяне на второ мнение. 

 Официалните разследващи органи на пътния инцидент са направили допълнителни 

измервания и изследвания, взети са и повторно проби. Това ни навежда на мисълта, че при 

първоначалните измервания разследващите органи не са били достатъчно подготвени и не са 

взели проби от правилните места. Първоначалното вземане на проби не е било добре 

планирано, а е възможно и получените резултати са притеснили официалните разследващи 

органи. 
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Въздушно изображение показващо двата направени изреза при първоначалния оглед извършен 

от официалните разследващи органи 

 

 

 
 

Изображение на един от направените изрези (Изрез 1) 
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2) Оглед на вертикалната сигнализация (пътните знаци): 

Огледът на вертикалната пътна сигнализация включва оглед на пътните знаци в зоната за 

анализ. При събирането на данните бяха извършени измервания за това дали и до каква степен 

пътните знаци са поставени правилно и съобразно нормативните изисквания за отстояния и 

височина. 

Основният нормативен акт, който служи за проверка за това дали поставените 

съоръжения отговарят на изискванията е Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци на МРРБ. Нормативното изискване за поставяне на пътен знак в 

населено място е съгласно чл. 16 ал. 5 от наредбата, а именно „В населени места и селищни 

образувания разстоянието от настилката на тротоара до най-ниско разположената точка на 

пътния знак или допълнителната табела, поставени отстрани на платното за движение, е не по-

малко от 2,25 m и не повече от 3,30 m.“ 

В конкретния случай, засягащ тежкото пътно транспортно произшествие, става дума за 

Републикански път II-16, който е собственост на АПИ, но преминава през урбанизираната 

територия на гр. Своге. Самият инцидент е настъпил на територията на града, където 

тротоарите са собственост на община Своге. Пътната сигнализация в този участък по 

нормативни документи се съгласува и с общината, и със стопанина на пътя АПИ, но и с 

представители на пътна полиция. Всички те съгласуват и техните представители с подписите 

си удостоверяват как, къде и по какъв начин трябва да се поставят пътните знаци. 

 

 
 

 

Инженер чертеж, който 

указва правилното 

поставяне на пътни знаци 

в населено място 

 

На конкретното място най-ниската част на знака е поставена на 1,80 м. като металната 

конструкция на знака е захваната с тел (инженерно влакно). Визуалният оглед доказа и че 

разстоянието от 0,05 м. между основния и допълнителен знак не е спазено, което е в 
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нарушение на чл. 13 от Наредба № 18/23.07.2001 г. на МРРБ. Знак А15, буквално е залепен за 

знак В26. По задължителните символи на гърба на пътните значи не може да се установи кога 

точно те са поставени и от кого, а именно дали са поставени от стопанина на пътя или са 

поставени от този, който е извършил ремонта на пътя.  

Стопанинът на пътя е имал достатъчно информация, от множеството ПТП в района, че 

пътната настилка е хлъзгава в зоната на инцидента от 25.08.2018 г. поставено е ограничение на 

скоростта 40 км./ч. и знак А 15 „Опасност от хлъзгане“, което само по себе си е 

административна мярка. Истинският проблем не е бил отстранен или причината за ПТП-ата 

не е премахната своевременно, а е направен опит да се ограничат чрез административните 

мерки. Нормативно не става ясно поради каква причина е ограничена скоростта постоянно на 

40 км/ч. ИПБ приема, че стопанинът на пътя е проявил професионална безотговорност.  

МВР е направило седем предписания за посочения участък в следствие на множеството 

ПТП в района, което е индикатор за вероятността за настъпване на тежко пътно транспортно 

произшествие.  В същото време МВР не е приложило разпоредбите на чл. 178, ал. 1, т. 7 и т. 9 

от ЗДвП, където ясно е указано, че: „Наказва се с глоба от 2000 до 7000 лв.:, … 7. длъжностно 

лице, което не е взело своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения 

начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които могат да 

застрашат безопасността на движението; …9. който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, 

ал. 1, т. 3 разпореждане;“. 

В началото на годината ИПБ е поискал информация по ЗДОИ от ОДМВР – Пловдив, 

Варна, Бургас, Ст. Загора и СДВР, колко броя са  издадените за 2017 година, писмени 

предупреждения, сигнални писма и разпореждания до стопанина на пътя и до фирмите, 

поддържащи пътните участъци. Отговорено е, че са били направени общо 1432 бр. 

предписания, разпореждания и др. На въпроса колко глоби са наложили за неизпълнение на 

предписанията, отговорът е 0 бр. глоби. 

Неизпълнението на законови правомощия от длъжностни лица, имащи пряка отговорност 

за безопасността на  движението по пътищата е една от предпоставките за настъпването на 

тежкото ПТП на 25.08.2018 г.  на път II-16 в гр. Своге. Системното неприлагане на 

правомощия по ЗДвП поставя следните въпроси: каква е компетентността на служителите, 

които трябва да осъществяват контрол и каква е компетентността на проектантите и 

изпълнителите на СМР на пътища, разполагат ли институциите с подготвени служители 

(одитори по пътна безопасност, експерти по организация на движението, експерти по 

транспортно-комуникационни анализи, специалисти по оценка на риска на пътната 

безопасност), разполага ли държавата със звено, което да наблюдава, анализира и предприема 

коригиращи действия относно безопасността на движението по пътищата?  

На 27.08.2018 г. от ефира на медиите експерти на ИПБ предложиха инженерно решение, 

с което да се предотврати своевременно опасността от ново произшествие в същата зона. 

Предложението бе  за фрезоване на горния износващ слой в района, за да се възстанови 

сцеплението.  
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На 28.08.2018 г. стопанинът на пътя наложи нова административна мярка чрез 

ограничаване на скоростта до 30 км/ч. Инженерните мерки не са приложени от стопанина на 

пътя, което дори и в момента продължава да застрашава живота и здравето на ползвателите на 

инфраструктурата. Оперативната скорост в района намалява, намаляват и възможностите за 

мобилност, което поражда напрежение и желание у водачите на МПС да увеличат скоростта 

си, в първия възможен момент. Забавянето от изкуственото ограничаване на скоростта с почти 

20 км/ч налага наваксването на натрупаното закъснение, по този начин червената рискова зона 

се премества малко по-надолу, а рискът от ПТП остава. Това говори за ниска ефективност при 

управлението на риска от страна на стопанина на пътя. В момента дори не е ясно нормативно 

кой трябва да изготви риск анализът за пътния участък. 

На ИПБ не е предоставен достъп до плана за организация на движението от където да 

може да се извадят изводи кога, как и по какъв начин е взето решението за поставянето му. Би 

следвало този знак да е част от плана за организация на движението. Стопанинът на пътя от 

10.08.2018 г. до настоящия момент не е предоставил достъп по реда на ЗДОИ до плана. В  

същото време по данните извлечени от Google Earth от 2012 г. е видно, че тогава тази 

административна мярка не е била нужна. 

 

 
 

Снимка – Google, на същия участък, където е видно, че преди ремонта този знак не е бил 

поставен, защото вероятно не е имало нужда от него 
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Установено бе също, че знаците са силно корозирали, което показва, че те са стари и ИПБ 

поставя въпросът за тяхната светлоотразителна способност. Трябва да се провери до колко 

тези знаци отговарят на нормативните изисквания. 

Важно е да се отбележи и че съгласно Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци чл. 23. ал. 1, пътен знак А15 "Опасност от хлъзгане", се използва за 

сигнализиране на пътен участък, в който съществува опасност от хлъзгане поради 

замърсяване, овлажняване или заледяване на пътната настилка.“ 

Разстоянието, на което е поставен пътния знак (знак А15 и В26 при пункта за ГТП) от 

границата на платното за движение е 145,0 см, което е правилно и отговаря на нормативно 

указаното разстояние съгласно чл. 16 ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 18/23.07.2001 г. на МРРБ. Този 

знак е първата административна мярка, която показва някаква опасност. 
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Второто указание поставено на пътя на практика не представлява пътен знак съобразно 

нормите регламентирани чрез законите и другите документи, които са актуални в България в 

момента. Целта на стопанина на пътя е била вероятно да предупреди шофьорите за предстояща 

опасност, но тъй като това не е направено съобразно нормативните указания, там е поставено 

крайпътно пано. Тази табела или пано, поради наситеността на информация дори може да 

разсее шофьорите, вместо да ги извести за конкретна опасност. 

 

 
 

Снимка БГНЕС – Табела, която не фигурира в действащата нормативна уредба 
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По отношение на таблото, което указва опасност - този знак противоречи на 

изискванията на чл. 16 ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 18/23.07.2001 г. на МРРБ. Знакът е поставен 

на разстояние от 223,0 см. от границата на платното за движение, при максимално допустимо 

разстояние от 50,0 см  до 200,0 см. (измерването е направено до закрепващия стълб, а не до 

началото на знака, който е 10 см по-навътре към платното за движение). Най-ниската точка на 

този знак в населеното място е 138,0 см, което противоречи на нормативното минимално 

изискване от 225,0 см. Разстоянието между първия и втория знак (табло) е приблизително 22 м, 

което повдига въпроса дали водачите са способни при скорост 40км/ч да възприемат правилно 

информацията, която тези пътни знаци им дава (Наредба № 18/23.07.2001 г. на МРРБ Чл. 14, 

ал. 1 и ал. 2).  

Тук възниква въпросът за това, дали с ремонта на пътя би следвало да се подобрят 

пътните условия и да се обезопасят потенциално опасните места и участъците с концентрация 

на ПТП? Очевидно е, че преди ремонта не е имало нужда от поставянето на допълнителни 

табели и налагането на административни мерки с цел превенция над пътно транспортния 

травматизъм, а след ремонта е възникнала тази необходимост. 

 

 
 

Разстояние от платното за движение до пътния знак и височина на пътния знак от най-

ниската точка на знака до земята 
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Липсва най-важният задължителен знак „опасен завой надясно“. Поставената табела не 

може да се възприема като задължителен знак. Експерти от ИПБ предполагат, че 

длъжностните лица са се опитвали да кажат на шофьорите, че следва опасен завой, но за това в 

и Наредба 18/23.07.2001 г. на МРРБ има конкретен друг знак.  

При обучението си шофьорите се учат да четата пътните знаци и по тях да се ориентират 

за различните опасности на пътя и какво да бъде тяхното поведение по отношение на 

скоростта или правото за изпреварване и т.н. В конкретния случай това пътно табло не попада 

нито в ЗДвП нито в Наредбата. В тази връзка това крайпътно плано представлява 

„художествена интерпретация“ на знак от Наредба № 18/23.07.2001 г. на МРРБ относно 

поставяне на пътни знаци в участъци с концентрация на ПТП.  

Поради това, че втората табела няма правна стойност по отношение на пътната 

безопасност и не фигурира в някой нормативен акт, ИПБ и експертите му не са компетентни да 

коментират неговата художествена стойност. 

Констатира се, че стопанинът на пътя АПИ, стопанинът на тротоарите община Своге и 

органът, с който се съгласуват административните мерки – Пътна полиция, са допуснали 

грешки и са позволили поставянето на пътните знаци в нарушение с действащата нормативна 

уредба. Тези пропуски извеждат на дневен ред факта, че няма експертен орган, който да 

проверява грешките, да оценява пропуските, да дава количествени и качествени оценки по 

отношение на предприетите мерки и да изисква коригиране на допуснатите грешки 

своевременно. 

3) Оглед на хоризонталната сигнализация (пътна маркировка): 

Хоризонталната маркировка в изследвания участък е видимо изтъркана и е изгубила 

възможностите за светлоотразяване.  Линиите обозначаващи границата на платното за 

движение (крайна линия) на много места липсват. Липсва и в кривата с моста, където би могла 

да ориентира водачите за лентата на движение, която да се стремят да не напускат. ИПБ 

приема дефиницията, че граница на платното на движение трябва да има навсякъде, за да е 

ясно на участниците в движението къде точно се намира тя и през светлата и през тъмната част 

на денонощието. 

Нормативният документ, на който се позовава ИПБ е Наредба № 2 от 17.01.2001 г. на 

МРРБ за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Там ясно и конкретно е записано в Чл. 

9, че „Пътната маркировка трябва да е видима при различни метеорологични условия както 

през деня, така и през нощта. Тя трябва да е светлоотразяваща.“  

В изследвана зона има маркировка тип М1 и М2. Съгласно чл. 7, ал. 1 и 3 от Наредба 

№2/17.01.2001 г. на МРРБ следва да се направи уточнението, че „В зависимост от вида на 

вложените строителни продукти пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и 

методите за изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка. Експлоатационни 

характеристики на пътната маркировка" и/или на БДС EN 1790 „Материали за пътна 
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маркировка. Готови материали за пътна маркировка" и/или на БДС EN 1463 „Материали за 

пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари".  

По предварителната информация посочена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството чрез средствата за масово уведомяване, по път II-16 за период от 24 ч., 

преминават средно около 3500 преведени единици. В тази статистика влизат всички МПС. 

Поради това обстоятелство за поставянето на пътната маркировка важат правилата на Чл. 7, ал. 

3 от наредбата, а именно, че: „На пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на 

движението, по-малка от 4000 авт./ден, и III клас, на общински пътища и на улици от IV до VI 

клас пътната маркировка се изпълнява от бои, като минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 

mm ± 10 %“. При направеният визуален оглед беше видно, че маркировката е изтъркана и вече 

е загубила светлоотразителната си способност. 

 

 
 

Изображение показващо състоянието на пътната маркировка в зоната на инцидента 

 

Изброеното до тук показва, че маркировката реално в момента не отговаря на 

изискванията на Чл. 9 от Наредба №2/17.01.2001 г., че „Пътната маркировка трябва да е 

видима при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта. Тя трябва да 
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е светлоотразяваща.“ Този текст от наредбата е приет през 2015 г. и е в сила от 18.08.2015 г., 

т.е. когато е приеман пътят на 27.08.2016 г., то той вече е бил влязъл в сила и следва да е 

отразено дали пътната маркировка отговаря или на не наредбата. Тук става дума за поредица 

от пропуски по отношение на отговорните институции (верига от пропуски). 

4) Оглед на обезопасителните ситеми (ограничителни системи на пътя): 

Осигурителните системи за пътища в района на катастрофата са решени чрез изградените 

пътни мантинели или еластични огради. Изследвани са две зони. Първата зона е от пункта за 

ГТП при знаците А15 и В26 до изхода от завоя (до края на моста). Втората зона е от началото 

на правия участък до мястото, на което автобусът е ударил еластичната ограда и я е прескочил 

(виж следващата фигура): 

 

 
 

Зони на изследване на ограничителните съоръжения 

 

Зона 1 

В зона 1 има два много важни фактора. Първият е състоянието на мантинелата в зоната 

на моста, където започва завоят на дясно. Изследването на ИПБ показва, че изграденото 

съоръжение е опасно. ОСП не е занулена съгласно техническите правила на АПИ и е 
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потенциално опасна за възникване на ПТП. В този участък водачите се стремят да избягат от 

изградената ОСП на моста и се появяват в непосредствена близост или дори прмнават в 

насрещната лента за движение. Еластичната ограда там трябва да бъде на разстояние от 50 см 

от границата на платното за движение, вместо това, мантинелата е вдадена на 6 см навътре в 

платното за движение. Фундаментът, върху който е поставена мантинелата, е с обща широчина 

от 50 см, т.е. не е можело изобщо мантинелата да бъде поставена според нормативните 

изисквания. Липсва и крайната пътна линия (маркировка) и в двете ленти за движение. 

В Зона 1 попада и отводнителен канал, който се намира в насрещното движение. Точно 

на това място има прекъсване и на бетонената стена. Решетката е под платното за движение с 

около 12 см, и навлиза навътре в платното за движение с около 60 см. Наличието на този канал 

принуждава превозните средства в това платно също да се приближават до центъра на пътното 

платно. 

 

 
 

Обща широчина на фундамента – 0,50 см; Разстояние от закрепващото колче на 

мантинелата до платното за движение. 
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Измерване, доказващо, че еластичната ограда навлиза на 6 см навътре в платното за 

движение, което води до динамично стесняване на лентата за движение върху моста от 

мин. 25 см.  

Стеснението води до необходимостта от това автобусите и тежкотоварните ППС да 

навлизат в насрещното платно, за да могат в задната си част да избегнат съприкосновение с 

еластичната ограда. Доказателство за това е  изтритата непрекъсната осева линия при 

навлизане на трафика в двете посоки. Получава се припокриване на курсовете на превозните 

средства от двете направления. 
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От това изображение става видно как МПС с по-голяма дължина навлизат в завоя, а дори 

и обикновени коли също навлизат максимално близо до разделителната линия. 

 

В началото на моста при първоначалния оглед, експертите забелязаха и известно 

количество глинест нанос който също може да бъде предпоставка за влошаване на 

сцеплението в зоната. Неговото наличие на платното за движение се дължи на недобре 

планираната дренажна система. Следващата снимка показва наличието на наноса именно 

върху платното за движение в посоката на катастрофиралия автобус. 

 

 

 
 

С червена линия е оградена зоната, в която се наблюдава наличието на глинест слой 

 

Зона 2 

 Втората зона започва от края на моста, продължава до мястото на удара с мантинелата и 

падането на автобуса в дерето и 20 м след зоната на изпадането. При първоначалния оглед се 

констатираха разлики в закрепващите болтове на съоръжението, което повдига въпроси като 

това кой и защо е допуснал да се закрепят по този начин мантинелите и не е ли имало кой да 

окаже качествен контрол върху този процес?  
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При огледа на обезопасителната система бяха наблюдавани модификации по системата 

както следва: използването на болтове, които не съответстват на описаните в продуктовата 

листа на производителя. Болтовата сглобка е реализирана на места без шайби или, ако има 

такива, то те са с недостатъчно  покритие. По мантинелата има и следи от множество стари 

удари, като не всички поражения са били отстранени. Системата не е била 100% изправна при 

сблъсъка с автобуса. Други несъответствия са оставените дупки при инсталацията на 

пилоните, което води до задържане на вода и омекване на почвените слоеве, което от своя 

страна води до намаляване на задържащата способност на обезопасителната система. 

Разстоянието между пилони на еластичната мрежа е 4 м., а болтовете са тип М16, това 

наведе екипа на ИПБ на мисълта, че е инсталирана еластична ограда тип JPL1/4.0/N2-A-W4.  

 
Чертеж на еластична ограда, извлечен от продуктовия каталог на производителя 

 
 

Изображение показващо различните видове закрепващи болтове при инсталацията на 

мантинелата от произшествието 

 

Възможностите за защита на този тип еластична мрежа би трябвало да отговарят на удар 

до 110 км/ч до 1,5 т (лек автомобил) и при ъгъл на атака до 20◦ по данни на производителя, 
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извлечени от продуктовата му гама. При разработването на този документ бяха прегледани и 

редица медийни материали, в това число и интервю с производителя на защитните 

съоръжения, като в интервюто въпросният производител признава дори,че фирмата 

производител е снабдила и монтирала на това място мантинелата (28.08.2018 г. Нова ТВ). 

Производителят потвърди в медиите, че така инсталираната мантинела не може да бъде 

сертифицирана и че успешно ще изпълни предназначението си, 

 

 
 

Изображение свалено от продуктовия каталог на производителя на еластичната ограда от 

зоната на инцидента 

 

Още на 27.08.2018 г. ИПБ изпраща писмо до производителя на предпазното съоръжение, 

с искане на официална информация по отношение на методите на инсталация на мантинелата. 

На 30.08.2018 г. ИПБ, след телефонен разговор с представители на фирмата производител, 

изпрати повторно официално писмо (приложение към настоящия доклад) с няколко конкретни 

въпроса по отношение на начините на инсталация на този тип мантинели. С писмо от 

31.08.2018 г. (също приложено към този доклад) производителят отказва да даде тази 

информация на ИПБ поради това, че информацията касае следствени процеси, макар и само 

няколко дена по-рано управляващият на фирмата да е дал интервю по една от националните 

телевизии, публично отговаряйки на същите въпроси, които са зададени от експертите на 

института. Чрез писмото си изпълнителният директор на фирмата отказва достъп до публична 

информация на ИПБ с неясни мотиви. 
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В зона 2, където е разположена мантинелата има бордюр, който отстои на 120 мм до 125 

мм ог границата на платното за движение. 

5) Оглед на тротоарите: 

Съгласно Наредба № РД02-20-2/20.12.2017 г. на МРРБ, комуникационно транспортната 

система на урбанизираните територии обхваща: уличната мрежа, в това число тротоари, 

алеи…“ (Чл.4, ал. 1, т.1 от наредбата). Пешеходното движение в населените места и 

урбанизираните територии се осигурява чрез: … пешеходни тротоари… (Чл. 34, ал. 1, т. 2 от 

наредбата). 

Тротоарът, който е част от пътното платно в зоната на инцидента е собственост на 

община Своге, тъй като път II-16 преминава през урбанизираната територия на гр. Своге. В 

тази връзка компетентен да вземе решение за обезопасяването, поддържането и 

експлоатацията на това съоръжение е общината при режим на съгласуване със стопанина на 

пътя – Агенция „Пътна инфраструктура“ и пътна полиция. Решенията за обезопасяване, както 

и преценката за това дали конкретната зона попада в участък в риск за пешеходците, е въпрос 

на компетентна преценка от експерт, при режим на определяне на риска в зоната.  

В зоната, в която е настъпило ПТП в гр. Своге има казус свързан с управлението на 

пешеходните потоци. В тази зона, като изключим поставянето на обезопасителните мрежи зад 

пешеходния поток, остава и въпросът защо се насърчава пешеходното движение да преминава 

върху платното за движение. От гледна точка на експертите на ИПБ, този тип организация на 

пешеходния трафик е недопустим и води до застрашаване на живота и здравето на 

ползвателите на тази инфраструктура и като поставя в директен конфликт пешеходците и 

МПС-та. 

Измерванията на тротоарите бяха направени при втория оглед на мястото на 

произшествието. По време на огледа е направено проверка дали тези съоръжения отговарят на 

минималните нормативни изисквания.  

Беше направено измерване дали широчината на тротоарите отговаря на изискванията на 

Наредба №7/22.12.2003 г. на МРРБ за правила и норми за устройство на отделните видове 

територии и устройствени планове и зони и по конкретно част Трета: Устройство на мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, глава тринадесета: Устройство на уличната 

мрежа, пътищата и транспортните съоръжения, чл. 51, ал. 1, т. 3 където е указано, че 

„широчината на тротоарите за пешеходци може да се намалява от 150,0 см на 120,0 см“.  

При направените измервания при повторния оглед от експертите на ИПБ беше измерена 

широчината на тротоара в зоната на ПТП-то и беше установено, че от границата на платното за 

движение до края на съоръжението, разстоянието е 111,5 см., при нормативно изискване от 

минимум 120,0 см, и то при определени условия. На практика това занижаване на широчината 

на тротоара не е причината за настъпването на ПТП-то или на фаталния изход от инцидента, 

но показва какво е отношението на стопанина на съоръжението, както и това в каква степен 

комисията приела пътя след ремонта, в която комисия е имало и представители на община 
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Своге, са свършили компетентно и отговорно работата си. Преди приемателната комисия, още 

в етапа на проектирането, АПИ е следвало да възложи одит на проекта по отношение спазване 

на принципите за пътна безопасност. Но такъв не е възлаган, и въпреки пропуските, всички 

документи определят пътя като отличен. 

 

 
 

Измерване на тротоара в зоната на инцидента 

 

Може да се направи заключението на базата на направения визуален оглед, че тротоарът 

в конкретния участък не попада в хипотезите на чл. 80, ал. 6 и чл. 81, ал. 2 ЗУТ и би могъл да 

бъде изграден с минималната широчина от 150,0 см или поне на 120,0 см, ако приемем 

хипотезата, че тротоарът попада в зона на населено място „с много тежки теренни и други 

специфични условия“. 

6) Оглед на пътна геометрия: 

До настоящия момент експертите на ИПБ не са направили геодезическо заснемане. 

Надлъжният и напречният наклон на пътната настилка не са замерени от ИПБ поради 

причината, че има трафик и движението не е спряно, което прави задачата невъзможна. Трябва 

да се измери действителния хоризонтален радиус на кривата, за да е ясно на каква проектна 
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скорост отговаря и дали трябва да се сложи ограничение от 40 или 30 км/ч (административно 

ограничение). Ако радиусът на кривата е за по-голяма проектна скорост от 50 км/ч, след като 

се отстранят другите причини довели до концентрацията на пътни произшествия в участъка на 

пътя, не би трябвало да се ограничава скоростта на 30 км/ч, а да си остане 50 км/ч (максимална 

допустима скорост за двулентов път в урбанизирана територия). 

По време на проучванията бе установено от Google Earth, че геометрията на завоя е 

изменена след реконструкцията на пътя в следствие на извършваните СМР. ИПБ не може да 

отговори на въпроса дали реализацията на строителните дейности отговарят на проектите, 

защото все още експертите нямат достъп до тях. 
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Експертите на ИПБ, при всички огледи констатираха, че има промени по геометрията на 

пътя преди и след ремонта и това се отнася до целя път, не само към конкретния участък. Беше 

докладвано, и от свидетели, че това не е единственият завой, който след СМР-то е с променени 

геометрични характеристики. 

6. ИЗВОДИ 

1) Причината за тежкото ПТП е комплексна. Тук става въпрос за верига от пропуски от 

фазата на проектиране, изграждане, приемане от комисия на съоръжението до 

въвеждането му в експлоатация и експлоатацията му; 

2) Липсата на изключително важният пътен знак А1, който да предупреждава за опасен 

завой, а вместо него е поставено табела/пано с измислено от организатора на 

движението съдържание е предпоставка да обърква шофьорите; 

3) Маркировката – не е светлоотразяваща и на практика тази, която очертава границата 

на платното за движение и която помагала на водачите да се предпазят от неправилно 

сложената мантинела; 

4) Планът по организация на движението не е изготвен съобразно изискванията на 

нормативните актове: няма необходимите пътни знаци, пътните знаци не са поставени 

съгласно изискванията на нормативните актове, пътната маркировка не е изпълнена в 

пълен обем; 

5) Обезопасителната система е поставена неправилно и е монтирана некомпетентно, 

като това се отнася за целия път II-16, не само за зоната на катастрофата от 25.08.2018 

г. 
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6) Стопанинът на пътя – АПИ и стопанинът на тротоара – община Своге не са 

приложили работещо инженерно решение, което да предотврати смърт. Те са 

заложили на административни мерки. 

7) За да се стигне до тежкото ПТП се оказва, че всички по веригата „изготвяне на плана 

по ОД“ – изпълнение – приемане (т.е. контрол) са НЕКОМПЕТЕНТНИ!  

8) В настоящата система единственият шанс, последният орган, който е можел да 

коригира или да повлияе и да предотврати тежко ПТП, са длъжностните лица от МВР. 

9) Институциите, имащи отношение към управление на риска от ПТП в България, обаче, 

не действат в организирана система. Тази система в момента функционира така, че не 

е ясно кой какво трябва да направи и за какво носи отговорност. Веригата на 

отговорностите е нарушена и преминава в колективна безотговорност. 

10) При така функциониращата система на БДП не е имало никаква възможност ПТП в 

гр. Своге от 25 август 2018 г. да бъда предотвратено, защото реално системата не 

функционира и генерира смърт.  

11) Една от основните причини за настъпването на ПТП е липсата на съвременна 

философия за безопасна пътна инфраструктура. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Липсата на експертен орган, който да  събира и анализира информацията, на чиято база 

предлага да решения на МС и областните управители за ограничаване на щетите от пътно-

транспортния травматизъм (в момента тази задача е възложена на институция (МВР), която 

има основни дейности по контрола на движението по пътищата). Данните за пътната 

безопасност са много важни за разработването на добре обосновани стратегии за 

безопасността на движението. Какъв точно e проблемът? Какви са причините? Колкото повече 

знаем за тенденциите в областта на пътната безопасност и за причините, водещи до тези 

тенденции, толкова по-добре ще можем да изработваме и прилагаме адекватните решения. 

Анализите на ефективността, за да се гарантира, че ограничените ресурси се използват 

оптимално, също се нуждаят от достатъчни данни. Това означава, че имаме нужда от надеждни 

данни в няколко области: статистически данни за ПТП, данни за излагане, показатели за 

нивото на безопасност и данни от подробен анализ на ПТП. Надеждността на данните зависи 

до голяма степен от метода за събирането им, който трябва да гарантира, че данните са точни и 

представителни. Освен това, от значение e доброто документиране на метода за събиране на 

данни, както и достъпът до тях. Необходимо е да се осъществява постоянен мониторинг върху 

дейността на всички институции, имащи отговорности за БДП. 

 Всичко това налага създаването на Агенция за безопасност на движението или нова 

визия за устойчива безопасност. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


