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ОБЩА НОРМАТИВНА РАМКА 
ЗАКОНИ, свързани с пътната безопасност в населените места: 

• Закон за устройство на територията 

• Закон за устройството и застрояването на Столичната община 

• Закон за движение по пътищата 

 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ: 

• Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии на МРРБ, В сила от 20.02.2018 г., Обн. ДВ. бр.7 
от 19 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.   * 

• Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка на МРРБ 

• Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали на 
МРРБ 

• Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци на МРРБ 

• Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ 

• Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания на МРРБ 

• Наредба № РД-02-20-10 от 5 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 

•  Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата на МРРБ 

• Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата на МВР 

и др. 
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УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

ОУП 

 

Преразглеждане на уличния профил с инвестиционен проект 

Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за ППКТСУТ, Чл.9, ал.3. Допуска се да не се 
разработва частично изменение на ПУП при промяна на профила на улицата, 
когато не се засягат улични регулационни линии и не се добавят, изменят, 
променят и/или допълват други елементи на ПУП. 

  Инвестиционен проект 

 

 

 ПУП – ПКТП, ПР, ПРЗ 

 Основни документи: 
• общ устройствен план; 
• подробен устройствен план; 
• подробен комуникационно-транспортен проект; 
• план за устойчива градска мобилност; 
• генерален план за организация на движението. 
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УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

а) пешеходно движение; 
б) обществен транспорт; 
в) велосипедно движение; 
г) движение на леки автомобили; 
д) товарно автомобилно движение; 
е) транзитно за урбанизираната територия движение на автомобили; 
 
Чл.5, ал.3 Комуникационно-транспортната система на градовете се планира и проектира така, че да осигурява 
с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници, използването на велосипеди и на 
електромобилността при движението с лични превозни средства 

 

 

Приоритизиране на  
различните видове придвижване: 

 

чл.2, ал.2 Основните задачи на плановете и проектите за 
КТС са: 
1. да предлагат оптимални възможности за развитие на 
различните видове придвижване в населеното място или 
урбанизираната територия при следното подреждане по 
приоритет: 
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ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 

План за развитие на пешеходното движение и достъпната 
среда  

Програма за развитие на пешеходното движение и 
достъпната среда 
- задължителен за градове с население над 30 000 жители  
- за градове с население под 30 000 жители планът се разработва 

по решение на общинския съвет (чл.33, ал.5) 
- самостоятелен или като част от ПУГМ (чл.33, ал.7) 

 

План за развитие на велосипедния транспорт  
Програма за развитие на велосипедното движение 
• самостоятелен или като част от ПУГМ (чл.38, ал.2) 

 

План за развитие на обществения транспорт за превоз на 
пътници 

Програма за развитие на обществения транспорт за превоз на 
пътници 
- задължителен за градове с население над 30 000 жители  
- за градове с население под 30 000 жители планът се разработва 

по решение на общинския съвет (чл.26, ал.4) 
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ЕЛЕМЕНТИ НА НАПРЕЧНИЯ ПРОФИЛ 
Улици III клас (Приложение 2) 

• 2|2              BUS +1|1+BUS               2|TM|2 
• Забранено паркирането в големите и много 
големите градове 

Улици IV клас 

• 1|1              BUS +1               TM+1 
• възможна е еднопосочна BUS лента  
• велосипедно движение по велосипедна лента 

Улици V клас 

• 1|1              BUS|BUS 
• нерегулирано или малко кръгово кръстовище 
• споделено велосипедно движение, велолента 
в обратна на движението посока 

Улици VI клас 
•нерегулирано или малко кръгово кръстовище 
•Без BUS ленти 

Улици VI клас-тип споделени 
• нерегулирано или малко кръгово кръстовище 
•Без BUS ленти 
•Споделено пешеходно, велосипедно и 
моторизирано движение (чл.16, ал4; чл.36, ал.4) 

Тротоар (чл.59) 
• мин. 1.5 м – свободна за движение площ (лента за 

пешеходно движение 1.8 м по Приложение 6) 
• мин. 2.5 м – при наличие на на улично озеленяване, 

улично осветление, контактно-кабелна мрежа на 
стълбове и/или градска мебел 

• мин.4.0 м при интензивно пеш. движение (чл.85, ал.2)  

Велосипедни трасета 
• велосипедна лента – мин.1.5м (чл.63)  

• еднопосочна велосипедна алея - мин.2.0м (чл.64)  
• двупосочна велосипедна алея – мин.2.5 м (чл.64)  

• Предпазна ивица 0.75 см между паркирани 
автомобили и велосипедна алея/лента (Приложение 7) 

Лента за озеленяване и за стълбовете за 
улично осветление - мин 0.8 м (чл.59, ал.8 и 9) 

 
Лента за паркиране (Приложение 30) 

• Широчина мин. 2.0 м за леки автомобили; мин. 2.3м 
за товарен автомобил 

• Могат да се комбинират с  дървесни насаждения или 
друго подходящо озеленяване и функционални 

джобове (за разполагане на контейнери за смет, 
автомати за билети, стоянки за велосипеди, хидранти, 
разпределителни кутии, шкафове за светофари и др.) 

(чл.86) 
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ПЕШЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ 

Чл.33, ал.2 При планирането на пешеходната инфраструктура се 
спазват следните принципи: 
1. безопасност; 
2. достъпност, включително за хората с намалена 
подвижност; 
3. непрекъснатост; 
4. удобство; 
5. привлекателност. 
Чл.33, ал.3 Принципите по ал. 2 се приоритизират в зависимост от 
целта на маршрутите, като безопасността и достъпността са с най-
висок приоритет. 
 

 
 

ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА: 

• зони с пълна забрана на движение на ППС  (чл.36, ал.3, т.1) 

• зони с ограничаване на достъпа на ППС по време (чл.36, ал.3, т.2) 

• зони с ограничаване на достъпа на ППС по видове – за обществен 
транспорт, ограничение 20 km/h (чл.36, ал.3, т.3) 

• зони за споделено пешеходно, велосипедно и автомобилно 
движение, както и на обществения транспорт за превоз на 
пътници , ограничение 20 km/h, (чл.36, ал.3, т.4)  

 

Мюнхен, Германия 
Пешеходна зона с разрешено каране 

на велосипед. Велосипедистите 
трябва да карат със съобразена 

скорост („shritt tempo“) 
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ЗОНИ С УСПОКОЕН ТРАФИК 

ЗОНА С ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА 30 КМ/Ч 
 Обозначаване на зоната 

• Пътен знак Д13 Начало на зоната на действие на изобразения 
пътен знак; Д14 Край на зоната на действие на изобразения 
пътен знак 

Повече велосипедни маршрути в зоната 
• Допълнителна табела Т17 Табела с текст „Не важи за 

велосипедисти“ под  Пътен знак В1 “Забранено е влизането на 
пътни превозни средства” 

Чл. 81. Улични платна за съвместно използване от автомобили и 
велосипедисти без разделяне с пътна маркировка (така наречената „мека 

сепарация“) се използват само за улици IV, V и VI клас при 
интензивност на транспортните потоци под 400 МПС/h и 
допустима максимална скорост до 30 km/h включително. 

Около входовете на училищата и детските заведения 

Чл.34, ал.3  Входовете и изходите на училищата и детските заведения се 
разполагат на обслужващи улици, като се осигурява безопасно преминаване на 
децата посредством оградни съоръжения, напречни неравности за намаляване 
на скоростта на превозните средства, пешеходни острови, повдигнати 
пешеходни пътеки или кръстовища, зигзагообразно движение, намаляване на 
габаритите на уличното платно, пътни знаци, маркировка и др. 
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ЗОНИ С УСПОКОЕН ТРАФИК 

ПОВДИГАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА НИВОТО НА ТРОТОАРА 
 Чл. 95. (1) На уличните кръстовища се устройва възможност за удобно и безопасно пресичане на пешеходци по начин, 

позволяващ достъп без бордюри. Това се постига или чрез скосяване на тротоарната настилка до нивото на пътната 
настилка, или чрез повдигане на пътната настилка до нивото на тротоарната. 
(2) При улични кръстовища от второстепенната улична мрежа без интензивно автомобилно движение пътната настилка 
на кръстовището може да се изгражда на нивото на тротоарната настилка. 
(3) При реконструкция на кръстовища от второстепенната улична мрежа с улици от по-висок клас пътната настилка на 
улицата от по-нисък клас в зоната на пешеходното пресичане може да се повдигне до нивото на тротоарната настилка 
на улицата с по-висок классъгласно приложение № 22. 
(4) Повдигнатото пътно платно в рамките на кръстовищата по ал. 2 и 3 може да се изпълни посредством паважна 
настилка или друга настилка, различна от тази на улиците, с цел подобряване разпознаваемостта на кръстовището и 
намаляване на скоростта в зоната на кръстовището. 
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ЗОНИ С УСПОКОЕН ТРАФИК 

“Улица  за игра” пред училище, Оденсе, ДАНИЯ 

ЖИЛИЩНА ЗОНА 
• пътен знак Д15, ограничение на скоростта 20 км/ч  (чл.61 и 

чл.62 от ЗДвП)  * до 10-15 км/ч в чужбина; 
• пешеходците имат право да се движат по улицата и 

децата да играят на нея; 
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ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ 

Изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки 

Повдигнато кръстовище 

Наредба № РД-02-20-10 от 5 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 

Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за ППКТСУТ 
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ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ 

Изнесени тротоари 

•Наредба № РД-02-20-10 от 5 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 

 

 

 
 

Входът на Софийската математическа гимназия 
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ИЗКУСТВЕНИ СТЕСНЕНИЯ 

Изнесени тротоари 

•Наредба № РД-02-20-10 от 5 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 

•Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за ППКТСУТ 
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ИЗКУСТВЕНИ СТЕСНЕНИЯ 

Остров в оста на пътя 

Наредба № РД-02-20-10 от 5 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 

Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за ППКТСУТ 

Чл.128 При пресичане на улиците от пешеходци/велосипедисти 
се използват направляващи острови, които по възможност са 
директно свързани с най-често използваните трасета за 
пресичане от пешеходци тип "Зебра" - фигура 2 от приложение 
№ 19, в рамките на спирките, островните спирки и 
интермодалните терминали на обществения транспорт за превоз 
на пътници, поради невъзможност концентрацията само върху 
острова, както и върху други конкретни места за пресичане, да 
бъде постигната без ограничаване свободата на пешеходното 
движение. Островите могат да бъдат обособени със или без 
пренасочване на движението от една лента в друга съгласно 
приложение № 32. 
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ИЗКУСТВЕНИ КРИВИНИ 

Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за ППКТСУТ Чл. 122., ал.1  С цел намаляване на 
скоростта и повишаване на безопасността на автомобилното движение лентите и площадките за 
паркиране могат да се разполагат в зигзагообразна последователност 

•Шикани 
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ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ 

КТС обхваща системата от велосипедни трасета и велопаркинги, осигуряващи 
велосипедната инфраструктура, включително в парковете и градините (чл.4, ал.1, т.3) 

Принципи и основни критерии (чл.37, ал.4) 

1. безопасност; 

2. директност; 

3. непрекъснатост; 

4. привлекателност; 

5. удобство. 

Класификация  - функционален клас  
(чл.39, ал.5 и Приложение 3) 

• Транзитни 

• Довеждащи 

• Обслужващи 

Цел на маршрутите  

• "ежедневни" или "за отдих и развлечение  
(чл.37, ал.5) 

Дефиниции на основни понятия  
(§2, Допълнителни разпоредби, т.1-5) 

• Велосипедна инфраструктура 

• Велосипеден маршрут 

• Велосипедна мрежа 

• Велосипедна лента 

• Велосипедна алея 

 

Г14 Задължителен път само за велосипедисти 

Д1 Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях 
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ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ 

Велосипедното трасе (чл.39, ал.2): 

1.самостоятелна велосипедна алея; 

2. велосипедна алея; 

3. велосипедна лента; 

4. споделено с пешеходното движение 
при определени условия - със или без 
указано място за движение; 

5. част от пътното платно на улица, 
споделено с автомобилното движение, 
за което не се изисква маркиране и 
означаване на велосипедна лента; 

6. споделена за всички участници в 
движението улица при определени 
условия. 

Велосипедна лента за насрещно движение  
(схема 36, приложение 16 и чл.74, ал.1) 

В събирателни и обслужващи еднопосочни улици с цел избягване на обходни 
маршрути и изграждането на атрактивна велосипедна инфраструктура покрай 
главните улици може да бъде допуснато насрещно велосипедно движение при 
спазване на условията за безопасност на движението.,  

Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо 
до дясната граница на платното за движение (Чл.80, т.1, ЗДвП ) 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ 

Препоръчителен начин за преминаване 
на велосипедно движение през 
светлинно-сигнално регулирано 
кръстовище (чл.68, ал.3 и Приложение 10, фиг.3) 

Изготвя се план за организация на движението в зоните на кръстовищата, който обхваща 
преминаването през тях на всички участници в движението; (чл.40, ал.1, т.1) 

Провежда се непрекъснато велосипедно трасе през зоната на кръстовищата; (чл.40, ал.1, т.2) 

При начало и край на велосипедно трасе велосипедното движение задължително се включва 
в автомобилното движение; (чл.40, ал.1, т.2) 

Препоръчителен начин за 
преминаване на велосипедно 
движение през кръгово кръстовище 
(чл.69, Приложение 11) 

 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ 

Велосипедни трасета 
• велосипедна лента – мин.1.5м (чл.63)  
• еднопосочна велосипедна алея - мин.2.0м (чл.64)  
• двупосочна велосипедна алея – мин.2.5 м (чл.64)  
• Предпазна ивица 0.75 см между паркирани 
автомобили и велосипедна алея/лента  
(Приложение 7) 

• a ≥ 0,50 m (0,35 m по изключение) при скорост на 
автомобилното движение ≤ 50 km/h за еднопосочни 
велосипедни алеи; 

•a ≥ 0 m само за еднопосочни велосипедни алеи, 
разположени на междинно ниво или на нивото на тротоара 
(фигури 10 и 11); 

•a ≥ 1,00 m (0,50 m по изключение) за двупосочни 
велосипедни алеи; 

•a ≥ 1,50 m - при скорост на авт. движение 50 - 70 km/h; 

•a ≥ 0,75 m - при разрешено паркиране. 
 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ 

Изнесена стоп линия (чл.68, ал.2 и Приложение 10) 

• с и без буферна зона пред автомобилите 

• Доказване на целесъобразност? чл.68, ал.1, т.3 

Велосипедно паркиране 

• Обществени велосипедни паркинги 

• Велосипедно паркиране в сгради (чл.40, ал.3 и Приложение 4)  

• Клас 1 - <2 часа; неохраняван, непокрит или покрит, велосипедни стойки  
(чл.70, ал.2 и Приложение 12) 

• Клас 2 - >2 часа, охраняван, покрит или заграден, велосипедни стойки, 
велосипедни гардероби 

• план на паркиране и гариране, включително на велосипеди За централните 
зони на градове над 30 000 жители (чл.51, ал.1) 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 
Системата за обществен транспорт обхваща система за обществени велосипеди и 
система за обществени електрически автомобили.  

За градовете над 100 000 жители се разработва и проучване за въвеждане на системите "П+П" 
("Паркирай и пътувай") и "К+П" ("Колело и пътувай"), съобразени със системата на 
обществения транспорт за превоз на пътници. (чл.51, ал.2) 

Специализирани пътни ленти за движение – BUS ленти (чл.31, ал.2),  oбикновени и споделени 
с трамвайното платно 

Скоростни коридори за автобусен и/или тролейбусен обществен транспорт (BRT 
коридори) (чл.31, ал.5)  - физически отделени, цялостен маршрут или система от маршрути 

 

 

 

 

 

BUS лентата може да достига до кръстовището (чл.32, т.2). При необходимост може да се 
съвмести с  допълнителна лента за завиване надясно. (чл.93, ал.9). Ленти за приоритетно 
движение на обществения транспорт за превоз на пътници в зоните на кръстовищата 
(чл.101) 

Спирки (чл.139) - странично, вкл. изнесени спирки (чл.87, ал.1),  на спирков остров,  на спирков 
перон, спирки с повдигнато улично платно  

 

 

Трамвайни трасета - могат да имат физически ограничители 
(чл.131, ал.4) 

Устройване на BUS ленти (чл.82, ал.2): 

• честотата  ≥15  коли /час в една посока във върховите периоди; 
• улиците са от първостепенната улична мрежа и имат две и 
повече пътни ленти за движение в една посока; 
• Широчина ≥ 3,25 m. (по изключение 3.00 – чл.82, ал.3) 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТИВИТЕ 

Безопасност на всички 
участници в движението при 
отклонения от правилата и 
нормативите 

 
 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТИВИТЕ 

Отклонения от правилата и нормативите 

• с мотивирано решение на общинския съвет 

• при доказани технически параметри на 
безопасност, съгласувани с органите по 
безопасността на движението 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 
§ 8. Отклонения от правилата и нормативите, определени с 
тази наредба за застроени територии със съществуваща 
инфраструктура, се допускат с оглед съобразяване със 
заварени специфични дадености с мотивирано решение на 
общинския съвет и при доказани технически параметри на 
безопасност, съгласувани с органите по безопасността на 
движението, и при съобразяване с предвижданията на 
подробните устройствени планове и схемите към тях. 
 

 

Необходими са: 
Указания/Ръководство от Министъра на 
регионалното развитие 
благоустройството за доказване на 
технически параметри на безопасност 
 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА 

ЛОШИТЕ ДЕТАЙЛИ и ЛИПСАТА НА 
ПОДДРЪЖКА не само създават 
некачествена среда, но са и опасни. 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

РЪКОВОДСТВА И ГРАДСКИ СТАНДАРТИ 

• НАЦИОНАЛНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

• РЪКОВОДСТВА, издадени от отговорното 
министерство 

• ГРАДСКИ СТАНДАРТИ 

• Качествено проектиране и създаване на разпознаваеми 
пътни ситуации 

• Качествена и безопасна градска среда 

• По-гъвкава база от регламенти за проектиране 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

“Училищни улици” в Болцано, ИТАЛИЯ 

Училищни улици (School streets) 

• улиците остават отворени за общ.транспорт и велосипедисти 

•  15 мин преди и след началото и края на учебните часове 

•  придружител помага за пресичането при кръстовището 

https://www.youtube.com/watch?v=j8xKUjzaK8c


Нормативна база-пътна безопасност в населените места: 

ХОДЕНЕ ПЕШ, С ВЕЛОСИПЕД И  
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИК В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 

 



Нормативна база- 
пътна безопасност в населените места: 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА 
 

Детски трафик парк, Утрехт, Холандия 

ДЕТСКИ ВЕЛО- И АВТОГРАДЧЕТА 

• забавно  
• учене чрез преживявания 
• учене и в реални условия 

Чл.58, ал.3 За обучение на децата на правилата за 
движение се предвиждат специализирани площадки - 

детски вело- и автоградчета, с площ, както следва: 
1. малък тип - от 0,1 до 0,5 ha; 
2. голям тип - от 1,0 до 2,0 ha. 
(4) Броят на необходимите площадки по ал. 3 се определя 
въз основа на следния норматив: една площадка малък тип 
на всеки 15 хил. обитатели или една площадка голям тип на 
всеки 50 хил. обитатели, като в броя на обслужваното 
население се включва населението на съответната община 
или част от него. Площадките може да се разполагат и в 
зелените площи и спортните терени. 



ГРАДСКА МОБИЛНОСТ, УСТРОЙСТВЕНО 
ПЛАНИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Нормативната база обслужва нуждите на обществото: 

– нека я обновяваме за повече и по-добри възможности в планирането и повишаването 
на пътната безопасност 

– нека имаме обратна връзка от нововъведенията 

– нека обсъждаме добри практики и се обединяваме около необходими промени в 
нормативната база 


