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Теми:

• Нормативна рамка:

─ ЗДвП, ЗП, ЗУТ, Закон за земеделските земи, Закон за горите;
─ Наредба № РД 02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортната система на урбанизираните територии;
─ Наредба №РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища и др.

• Инструменти за създаване на велосипедни маршрути:
─
─
─
─
─
─
─
─
─

движение на велосипедисти по пътната мрежа – маркиране;
движение на велосипедисти по пътната мрежа: банкет;
велосипедна алея – в обхвата на пътя, самостоятелна велосипедна алея;
„черни“ пътища в земеделски земи, гори, край жп линии, край водни обекти и др.;
маршрут в горски територии;
маршрути в защитени територии;
Право не преминаване през имот;
движение по диги; движение край линейна техническа инфраструктура;
съоръжения за велосипедни пресичания – на едно ниво, на две нива;

• Дефиниране на велосипедните маршрути в нормативната рамка:
─ Дефиниции на „път“ в Закон за движение по пътищата и в Закон за пътищата;
─ Съдебна практика относно прилагането на ЗДвП по отношение на „пътищата, отворени за
обществено ползване“;
─ Необходимост от нормативно дефиниране на велосипедни (пешеходни, др.специализирани)
маршрути; маршрутите като форма на организация на движението.
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Нормативна рамка
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г.
за
планиране
и
проектиране
на
комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии на МРРБ;

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за
проектиране на пътища на МРРБ;

Пътен знак Д5
Пътен знак Д7
„Автомагистрала“ „Автомобилен път“

Пътен знак Д7а
„Скоростен път“

Пътен знак В9
„Забранено е
влизането на
велосипеди“

ЗДвП: движението на велосипедисти по
пътищата е разрешено, с изключение на
обозначените с тези знаци пътища.

Нормативна рамка: ЗДвП, ЗУТ, Закон за земеделските
земи, Закон за горите и техни подзаконови нормативни
актове.
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Инструменти

Движение на велосипедисти по пътната мрежа – маркиране
Снимка: Петя Донева

- Препоръчително използване на местни пътища и
пътища III клас на републиканската пътна мрежа;
- по възможност да се избягват републикански
пътища I и II клас;
- Подходящо за пътища с ниска интензивност на
автомобилното движение – до 2500 ед./ден;

Извадка от „Design Manual for Bicycle Traffic”, C.R.O.W., 2007

- Препоръчително ограничение на скоростта в
опасни участъци – стеснения, лоша видимост,
пресичания и др.;
- При невъзможност да се осигури безопасността на
участниците в движението – преминаване към
инфраструктура с по-висока степен на защита;

Да се създадат критерии за идентифициране на опасни места за велосипедисти и изисквания/насоки за тяхното обезопасяване.
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Инструменти

Движение на велосипедисти по пътната мрежа – маркиране

Изображение: извадка от становища на
Българска асоциация за алтернативен
туризъм и на сдружение „Велоеволюция“
относно Проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 18 от 23 юли
2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътни знаци, предоставен за обсъждане на
14.10.2021 г. в рамките на МРГ, създадена
със Заповед РД-02-14-512 / 3.06.2019 г.

- В нормативната уредба липсват пътни
знаци за обозначаване на велосипедни
маршрути – както за пътища, така и в
градска среда;
- внесено е предложение за пътни знаци за
велосипедни маршрути към Проект на
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за
сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Снимка: указателни табели във
Вестерос, Швеция, Петя Донева

- Да се въведат пътни знаци за обозначаване на велосипедни маршрути от международната и националната класификация в Наредба № 18
от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и за означаване на участъци, които са част от утвърдени велосипедни маршрути
с комбинация от знак А20 и табела Т2 за пътни участъци с дължина на 50 м, по които е възможно движението на колоездачи по пътния
банкет или платното за движение.
- Да се препоръча общините да интегрират в своите наредби за организация на движението табели за велосипедни маршрути от
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международната и националната класификация.

Инструменти

Движение на велосипедисти по пътната мрежа: стабилизиран банкет
Кюстендилска област, снимка:
Google.com

Перу , снимка: Петя Донева

Перу, снимка: Петя Донева

- "Стабилизиран банкет" е банкет с покритие, което не позволява затревяване (§1, т.17 от ДР на ЗП)
- Стабилизиране на банкет, подходящ за колоездене: асфалтиране, регенерирана асфалтова настилка,
уплътнена трошокаменна настилка със сипица (0-4 мм) за финишен слой; внимание към отводняване,
разполагане на ОСП и пътни знаци с условия за преминаване на велосипедисти; поддръжка и почистване на
банкета; По-скоро временно среднобюджетно решение; Едрите фракции трошен камък за стабилизиране на
банкет създават опасности за пешеходците, велосипедистите и ППС поради изхърчане на камъни;
- Използване на съществуващи широки пътни ленти за оформяне на асфалтиран банкет – безопасно движение
на бавнодвижещи се превозни средства (какъв вид инфраструктура е това – банкет, водеща ивица, пътна лента?);

- Да се въведат изисквания за стабилизиран банкет, подходящ за велосипедно движение – материали, широчина при наличие на ОСП,6риголи
- Да се въведат изисквания за изпълнение на банкет, в т.ч. да не се използват едри фракции за финишен слой за всички пътища;

Инструменти

Движение на велосипедисти по пътната мрежа: банкет
Снимка: https://pmostove.com

- Минималната широчина на банкетите е 1.0 м (чл.67, Наредба РД
02-20-2/2018г. за пътищата);
- Широчина на банкета съобразно класа на пътя – 1.0 м за
профили Г6, Г8, 1.25 м за профил Г9, 1.5м за профил Г10.5
(чл.75, ал.1 и Таблица 20 на Наредба РД 02-20-2/2018г. за пътищата) ;

Изображение: Фиг.113 към чл.212 от Наредба РД 02-20-2/2018 г. за
пътищата

• Възможна опасност за велосипедистите: напречен наклон на
банкетите се приема 6% (Чл.87, ал.1, Наредба РД 02-20-2/2018г. за
пътищата) . Напречния наклон на велосипедните алеи в
Наредба РД 02-20-2/2017г. за ППКТСУТ е 1.5%,
препоръчителен страничен наклон в ръководства 1-2%, за
повърхности, различни от бетон, асфалт – до 5 % (Accessibility
Guidelines for Outdoor Developed Areas, The United States Access Board)

- Риголи – части от банкета или целия банкет – доколко е подходящ

за колоездене? – подходяща широчина, наличие на бордюр; ако не може да се
коригира страничния наклон, тогава се превръщат в препятствия;

- Възможност за движение по банкет в едната посока и по пътя
от другата. Двупосочни банкети – възможно ли е, изисквания?
- Да се въведе възможност за по-широк банкет, когато той трябва да е годен за колоездене, също при наличие на стълбове или ОСП; 7
- Да се адаптират изискванията за риголи, годни за колоездене – възможност за широчина над 1.0 м, намаляване на страничния наклон.

Инструменти

Движение на велосипедисти по пътната мрежа: банкет
Банкетите са елемент на пътното платно (чл.59, ал.1,
Наредба РД 02-20-2/2018г. за пътищата);

Банкетите са включени в зоната за безопасност (чл.73,
Наредба РД 02-20-2/2018г. за пътищата);
Чл.74, ал.7 и Таблица 19 от Наредба РД 02-20-2/2018г. за
пътищата:

Изображение: Насложени елементи в обхвата на пътя от чл.55, чл.59 и чл.93
от Наредба РД 02-20-2/2018г. за проектиране на пътища

- стабилизиране на банкета като мярка за
обезопасяване на опасностите – за III клас и
местни пътища с ограничение на скоростта до 60
км/ч и до 1000 МПС/24 ч; за I, II и III клас с
ограничение до 100 км/ч при интензивност до
3000 МПС/24ч.
- над тези стойности са необходими ОСП
(Ограничителни системи за пътищата съгласно БДС
EN 1317 );

- Да има ясна процедура за изпълнение на стабилизиран банкет – проектиране, съгласуване, разрешаване на строителството, изпълнение.
8

Инструменти

Велосипедни алеи извън урбанизирани територии
Бургас-Созопол, снимка: стоп-кадър на видео на burgas1.org

Велосипедна и пешеходна алея Златица-Пирдоп, снимка: maps.google.com

- Велоалея в обхвата на пътя и в обхвата на пътното платно;
- Велоалея в обхвата на пътя и извън обхвата на пътното платно – в сервитутна ивица, берма, друго - не е
регламентирано нормативно, технически възможно ли е да бъде допуснато?
Да се проучи възможността за разполагане на велосипедна алея в обхвата на пътя и извън обхвата на пътното платно
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Инструменти

Велосипедни алеи извън урбанизирани територии

Изображение: Насложени елементи в обхвата на пътя от чл.55, чл.59 и чл.93
от Наредба РД 02-20-2/2018г. за проектиране на пътища

- Да се премахне противоречието от по-нисшестоящия нормативен акт

• Противоречие на:
Чл. 68 от Наредба РД 02-20-2/2018 за проектиране
на пътища
При двупосочно движение пешеходните и
велосипедните алеи се предвиждат с минимална
широчина 2,50 m и се разполагат извън обхвата на
пътя
с чл.5, ал.6а на ЗП!
При изграждане на нови пътища или реконструкция
на участъци от съществуващи, с изключение на
автомагистралите и скоростните пътища, успоредно
на платното за движение от двете страни могат да се
изграждат велосипедни алеи. При реконструкция на
съществуващите пътища велосипедните алеи се
изграждат върху стабилизиран банкет. При
строителство на нови пътища велосипедните алеи се
включват в обхвата на пътното платно.
Велосипедните алеи се отделят от платното за
автомобилно движение с открит бордюр и/или
предпазна ограда.
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Инструменти

Велосипедни алеи извън урбанизирани територии
Фиг.38 към чл.93 и Фиг.39 към чл.95, ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за
проектиране на пътища на МРРБ;

Неясни изисквания за широчината на велоалеи:
- При двупосочно движение пешеходните и
велосипедните алеи се предвиждат с минимална
широчина 2,50 m (чл.68)
- Страничното разстояние за безопасност 0.25м(чл.71,ал.3)
- Динамичният габарит при пешеходни и велосипедни
алеи се приема с широчина 2,00 m и височина 2,25 m,
а при обща алея на разделени с маркировка ленти 4,00 m. (чл.70, ал.2)
- Широчината на платното за движение се приема,
както следва: (чл.95, ал.2)
• 1. с една лента за движение - 1,25 m;
• 2. с две ленти за движение - 2,00 m;
• 3. при общо платно за пешеходно и велосипедно
движение - 2,50 m;
• 4. при общо платно, разделено с маркировъчна линия
- 4,00 m.

Да се приемат изменения в Наредба № РД-02-20-2/2018 г. за проектиране на пътища за недвусмислено дефиниране на широчините на
велосипедните алеи, придружено със схеми на всички възможни варианти, разположени компактно на едно място в документа
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В наредбата да се включват текстове с изисквания за банкета на велосипедната алея;

Инструменти

Велосипедни алеи извън урбанизирани територии
край Зволе, Нидерландия, снимка: Петя Донева

Царево, снимка: Петя Донева

край Вастерас, Швеция, снимка: Петя Донева

- Самостоятелна велосипедна алея/велосипеден път; - За този тип инфраструктура извън урбанизираните
територии няма ясни нормативни изисквания – не е
- Самостоятелна алея за пешеходно и велосипедно
в сила Наредба РД 02-20-2/2017 г. за ППКТСУТ, под
движение;
въпрос е Наредба РД 02-20-2/2018 г. за пътищата
- Самостоятелна споделена алея/ споделен път/
(освен ако не е местен път?);
Зелен път – велосипедно и пешеходно, вариант +
- процедиране на ПУП-парцеларен план, НТП
конен туризъм, вариант + МПС (в т.ч. мотори,АТВ);
„Територия на транспорта“ – като общински път?;
Да се идентифицира в какъв вид нормативен документ могат да се впишат изисквания за самостоятелна велосипедна алея, самостоятелна
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алея за пешеходно и велосипедно движение и самостоятелна споделена алея като се създадат и нормативни изисквания.

Инструменти

Движение на велосипедисти по „черни“ пътища
Снимка: Петя Донева

- Закон за опазване на земеделските земи
- общински път - вид територия Земеделска, НТП За
селскостопански, горски, ведомствен път
- Общински път - в земеделски територии, край жп
линии, край водни обекти, в защитени територии

Снимка: Петя Донева

-

Снимка: Петя Донева

Снимка: Петя Донева

Закон за горите
Горски път – определят се в горскостопанските карти;
проблем с опазването им по време на сечи;
Приложимо за местни/регионални велосипедни
маршрути

Да се проучи възможността за нормиране на планирането на велосипедни маршрути през различни видове територии, управление на
информацията за тях, интегриране в съотносимите за територията планове, регламентиране употребата на настилки, подходящи за
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колоездене, маркировка, поддръжка/възстановяване на настилката

Инструменти

Движение на велосипедисти край водни обекти
Снимка: Петя Донева

- Закон за водите
- Вид собственост Държавна частна/публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти
- диги
Да се идентифицира под каква форма се съхраняват данни за пътища и съоръжения, годни за колоездене, в Територии, заети от води и водни
обекти
Да се идентифицира каква е нормативната възможност за изграждане на велосипедни / споделени алеи в Територии, заети от води и водни
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обекти и използване на съоръжения в тях за колоездене (диги); да се дадат предложения за съответните изменения в норм.база;

Инструменти

Право на преминаване през чужд поземлен имот
Снимка: велоклуб Устрем

Извадка от КТС на НПЗ Хладилника-Витоша, София

- Обичайно използван
маршрут
- Използване на
сервитути на линейни
обекти
- Противопожарни
ивици
- Противопожарни
пътища

- Уредено в чл.192, ЗУТ – учредява се с договор с нотариална заверка; заповед на областния управител
(държавни имоти), заповед на кмета на общината (общински имоти);
- За горските имоти – горските пътища са в горскостопанските карти, за тях не се учредява право на преминаване?
Да се идентифицира дали има нормативни или административни спънки за използването на този вид преминаване за велосипедисти и
пешеходци; какви са условията за разваляне на договора за право на преминаване; какви са процедурите за учредяване на право на
преминаване за алея/маршрут през земеделски земи; има ли възможност да се облекчат процедурите; да се събере обратна връзка от
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приложени ситуации и съдебна практика

Инструменти

Колоездене по/край линейна техническа инфраструктура
Трасе на колектор край гр.Банкя, Снимка: Радостина Петрова

Извадка от проект на велосипедна и пешеходна София-Банкя,
частично разположена върху сервитута и трасето на канален
колектор

- Край технически проводи – газопроводи, електропроводи, канализационни колектори и др.;
- Възможност за изграждане на велоалея/споделена алея/маршрут в сервитута и/или трасето на линейния
обект;
Да се идентифицира дали има нормативни или административни спънки за използването на този вид преминаване за велосипедисти и
пешеходци; има ли възможност да се облекчат процедурите; да се събере обратна връзка от приложени ситуации и съдебна практика
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Инструменти

Съоръжения за велосипедни пресичания

- На едно ниво – кръстовища, напречни пресичания в прав участък;
- На две нива – подземно, надземно
- Чл.95 на Наредба РД 02-20-2/2018 за пътищата разглежда само мостови съоръжения за МПС, твърде
ограничени широчини без други възможности;
- В Наредба РД 02-20-2/2017 за ППКТСУТ има раздел «Пешеходни и велосипедни пресичания»
Изготвяне на предложение за възможност за по-големи широчини и повече решения за преминаване на две нива, пресичане в близост до
17
пътно кръстовище извън населените места;

Инструменти

Съоръжения за велосипедни пресичания
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Правна рамка

Устройствено планиране и управление на териториите
Устройствен статут

Видове съотносими планове и проекти

Урбанизирани територии (населени места ОУП, КТС, ПУП, ПКТП, ПОД, инвестиционни проекти; Одит за пътна безопасност
и селищни образувания)
на инфраструктурен проект; Инспекция на пътната безопасност на пътната
инфраструктура;
Земеделски територии *

ОУП, ПУП-парцеларен план, ПРЗ, ПЗ, Специализирани ПУП

Горски територии *

Специализирани ПУП - Горскостопански планове и програми, горскостопанска
карта, инвентаризация на горските територии

Защитени територии

План за управление на защитената територия **, зони в Натура 2000

Нарушени територии за възстановяване

ПУП-парцеларен план (ПП), ПРЗ, Специализирани ПУП

Територии, заети от води и водни обекти

плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска
от наводнения, генерални планове на ВиК системите

Територии на транспорта

Инвестиционен проект за нов път (ПУП-ПП), реконструкция, рехабилитация,
основен ремонт и др.; Одит за пътна безопасност на инфраструктурен проект;
Инспекция на пътната безопасност на пътната инфраструктура;

* Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с
предназначение защитени територии, определени със закон.
** ако липсва план за управление или дейността не е предвидена в плановете и проектите – проектите се съгласуват с
министъра на околната среда и водите;
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Правна рамка

Закон за движение по пътищата

Закон за пътищата

- §6, т.1 от ДР на ЗДвП: "Път" е всяка земна площ
или
съоръжение,
предназначени
или
обикновено използвани за движение на пътни
превозни средства или на пешеходци. Към
пътищата се приравняват и улиците

• §1, т.1 от ДР на ЗП: "Път" е ивицата от земната
повърхност, която е специално пригодена за
движение на превозни средства и пешеходци и
отговаря на определени технически изисквания.

- Чл.1, ал.1, ЗДвП "Този закон урежда правилата
за движение по пътищата, отворени за
обществено ползване.... „

Този закон не се прилага за:

- Чл. 2, ал.1, ЗДвП "Отворен за обществено
ползване е всеки път, условията за използване
на който са еднакви за всички участници в
движението. Лицата, стопанисващи пътища,
които не са отворени за обществено ползване,
са длъжни да ги обозначат. "

• Чл.1, ал.2, ЗП
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) улиците в населените
места и селищните образувания, с изключение на
онези от тях, които едновременно са участъци от
републикански или общински пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп
до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено
ползване.
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Съдебна практика
- Р Е Ш Е Н И Е № 62 гр. София, 15 май 2019 г на ВКС
самолетна писта, общинска собственост, има забранителни знаци, че пътят не е отворен за обществено ползване.
Въпреки това ВКС приема, че на територията важи ЗДвП, „единствено контролните органи нямат съответната
юрисдикция над подобни пътища ( които не са отворени за обществено ползване)“. Изключения от ЗДвП може да
има само, когато с „други правни разпоредби или от собственика или администрацията, управляваща пътя е
определено друго.“
- Р Е Ш Е Н И Е №18.01.2019 година, СТАРОЗАГОРСКИ РАЙОНЕН СЪД
„Следователно, по смисъла на закона в този обхват попадат и всички т.нар. черни пътища, чакълирани и други,
или това е всяка земна площ или съоръжение, което може да се приеме, че е предназначено, че може да се
използва от пътни превозни средства и пешеходци,“ „Многобройна е съдебната практика, а и е категорична в тази
насока, че при управление на МПС, независимо дали на асфалтирана, чакълирана или друга земна повърхност,
водачът носи своята наказателна отговорност“
- Р Е Ш Е Н И Е № 266 град Шумен, 30.11.2018г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ШУМЕН
За път, отворен за обществено ползване, е приет вътрешния двор на предприятие, въпреки заповедите на
директора, че това са пътища, затворени за обществено ползване – но не са обозначени като такива. Съдът прави
извод и че компетенциите на служителите на МВР се простират и в тези пътища, когато не са изрично обозначени
«Тези актове, притежаващи характеристиките на частни документи, не са достатъчно основание да се приеме, че
лицето, стопанисващо пътя е обозначило по надлежен начин пътя като неотворен за обществено ползване,
изключвайки компетентността на органите за контрол по ЗДвП“
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Обхват на ЗДвП

ОБОБЩЕНИЕ:
- ЗДвП важи за всички пътища – републикански, общински, „черни“ пътища, в т.ч. и обозначените като
неотворени за обществени ползване, ако за тях няма издадена изрична разпоредба от собственика или или
администрацията, управляваща пътя. Водачите носят своята наказателна отговорност.
- Контролните органи нямат правомощия само в обозначените като неотворени за обществени ползване
пътища;

Важи ЗДвП и ЗП, наказателна
отговорност на водачите,
правомощия на контролни органи

Важи ЗДвП, наказателна отговорност на водачите,
правомощия на контролни органи

Правна рамка

Дейности извън инвестиционното проектиране - маркировка и
категоризация на велосипедните трасета
Велосипеден маршрут в ПП Витоша
Изображение: park-vitosha.org

Маркировка на Дунавски евромаршрут 6
Изображение: Кирил Калоянов

- Няма нормативни изисквания за вида,
изпълнението и поддръжката на
маркировката;
- Няма нормативни изисквания за
категоризацията на велосипедните трасета;
- Маркировката на туристическите маршрути
се осъществява от туристическите
дружества;
- Маркировка на велосипедни маршрути се
поставя от управи на защитени територии,
туристически дружества, велосипедни и др.
организации по техен дизайн и
категоризация;

Изображение: Правилник за определяне на типове маршрути, ниво на техническа
трудност, графични знаци и начини за маркиране на маршрути за планинско
колоездене в България на сдружение «Байкария»

- Национален парк „Централен балкан“ имат правилник
за туристическа маркировка;
- Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС)Правилник за маркировката на туристическите пътища
в Република България – пешеходна маркировка;
- Сдружение „Български планинарски съюз“ (БПС)Правилник за туристическата маркировка на БПС пешеходни, за планинско колоездене и споделени;
споразумение на БПС с ЮЗ Държавно предприятие;
- Сдружение „Байкария“ - Правилник за определяне на
типове маршрути, ниво на техническа трудност,
графични знаци и начи-ни за маркиране на маршрути
23
за планинско колоездене в България

Правна рамка

Провеждането на велосипедни (пешеходни) маршрути като форма
на организация на движението
- ЗДвП важи за всички пътища, в т.ч. „черни“ пътища – планиране на маршрутите съгласно ЗДвП и неговите
подзаконови нормативни актове
- Предложение за планиране на велосипедните (и пешеходни) маршрути чрез планове за организация на
движението. Предимства:
• информацията за тях може се съхранява в една институция, лесно подаване на изходни данни за
планиране и проектиране на друга инфраструктура;
• Процедурите за планиране на велосипедни маршрути през различните видове територии могат да са
ясни ; (Проектирането на велосипедни/споделени алеи остава по ЗУТ с ПУП/ПУП-парцеларен план, т.е.
ПУП трябва да е придружен от ПОД/част ОД, както е и в момента за пътищата и улиците);
• Съответстват на заложеното определение за „път“ в ЗДвП и на съдебната практика;
• Изясняват задълженията на участниците в движението в територии, които попадат извън
„общоприетия“ обхват на ЗДвП, макар той да е в сила – земеделски, горски територии, паркове и др.
• Внася ред в правилата за маркиране на велосипедни (пешеходни и др.) машрути;
- Тези предложения са подадени в становище от 06.2021 г на сдружние „Велоеволюция“ относно проект на
Наредба №01 за организиране на движението на МРРБ, предоставен за обсъждане на 02.06.2021 г. в рамките
на МРГ, създадена със Заповед РД-02-14-512 / 3.06.2019 г.
Изясняване в каква форма могат да съществуват велосипедните (пешеходни и др.) маршрути в нормативната уредба и оформяне на писмено
становище по темата

Контакти
Петя Донева
ФРМС Консулт ЕООД
https://www.flgr.bg/
petya.petrova@velobg.org
+359 88 8785113
31/03/2022
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Благодаря за вниманието!

08/07/2022
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