
Т А Б Л И Ц А  

за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации на проекта на Наредба за 

планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии 

 

№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

1. МВР Няма забележки и предложения.   

2. МТИТС Не е постъпило становище.   

3. ББАПБ Пътна 

Безопасност 

Няма забележки и предложения по проекта 

на Наредба за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии. 

 

 

4. МРРБ-дирекция 

УТНЕ  

и 

дирекция 

„Правна“ 

 

Думата „специализиран“ да отпадне от чл. 

8, ал. 3 от проекта на наредбата.  
Приема се. Член 8, ал. 3 от проекта на наредбата придобива 

следният вид: 

„Чл. 8. (3) Ако няма действащ ОУП, а е 

необходимо спешно решаване на общи за 

територията транспортни проблеми, по 

изключение може да се разработи самостоятелен 

ПКТС, който се процедира като ОУП.“ 

 

5. Предлагат следната редакция на чл. 8, ал. 4: 

„По решение на възложителя при 

разработване на нов или изменение на 

действащ ОУП, или на самостоятелен 

ПКТС, се изработва част „План за 

устойчива градска мобилност““.  

Приема се. Член 8, ал. 4 от проекта на наредбата придобива 

следният вид: 

„(4) При разработване на нов или изменение на 

действащ ОУП, или на самостоятелен ПКТС, се 

изработва част „План за устойчива градска 

мобилност“ по решение на възложителя.“ 

 

6. Доц. Лучия 

Илиева, 

Председател на 

УС, Клуб УРГО, 

Национален 

координатор по 

Градска 

мобилност и 

По чл. 8, ал. 5 

Не са съгласни с позицията, че Планът за 

устойчива градска мобилност /ПУГМ/ е 

част от комуникационно-транспортния 

план, защото всъщност е точно обратното. 

Не се приема. Съгласно ал. 4 на чл. 8 и по смисъла на т. 12 от § 2 от 

допълнителните разпоредби на проекта на наредба  

ПУГМ се изработва при разработване на нов или 

изменение на действащ ОУП, или на самостоятелен 

ПКТС, което го дефинира като част, съдържаща 

мерки и действия за доизясняване и допълване на 

посочените планове, която е разработена въз основа 

на съществуващи практики на планиране.  
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

Контактна точка 

по SUMP 

(ПУГМ) за 

България, 

съвместно с 

работна група по 

ПУГМ, създадена 

в рамките на 

проект 

PROSPERITY, в 

състава на която 

влизат 

представители на 

МОСВ, Областна 

управа - Варна, 

община Варна, 

Асоциация на 

Българските 

черноморски 

общини, 

Транспортната 

комисия към 

Парламента и 

експерти на Клуб 

УРГО.  

7. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

В чл. 9, ал. 1 да бъде ясно разписано, че с 

ПУП и ПКТП е необходимо да се осигури 

площта за изпълнение на велосипедната 

инфраструктура.  

Предлагат в чл. 9, ал. 1 да се направи 

следното допълнение: „Елементите на КТС 

на урбанизираните територии са 

неразделна част от подробните 

устройствени планове по чл. 110 ал. 1 от 

Не се приема. Предложението се съдържа в текста на проекта на 

наредбата, а именно: 

Чл. 9. (1) Елементите на КТС на урбанизираните 

територии са неразделна част от подробните 

устройствени планове по чл. 110, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

(2) При належаща необходимост от решаване на 

специфични проблеми на КТС, при което се изменят 

и други елементи на ПУП, се разработва частично 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

ЗУТ като с тях се осигурява необходимата 

площ за изпълнение на инфраструктурата и 

непрекъснатост на движението. “ 

изменение на ПУП. 

 

Член 9 дефинира ясно последователността на 

изработка на ПУП за уличната мрежа – първо се 

изготвя комуникационно-транспортен план 

(организация на движението) и след това ПУП, като  

с тях да се осигурява необходимата площ за 

изпълнение на инфраструктурата и 

непрекъснатостта на движението съобразно 

конкретните дадености на населеното място. 

8. МРРБ-дирекция 

УТНЕ 

и 

дирекция 

„Правна“ 

От проекта на наредба да отпаднат чл. 16, 

ал. 1, т. 3 (улици - алеи), както и чл. 16, ал. 

Аналогично е отпадането на транспортните 

характеристики за алеи в Приложение 2 

към чл. 18 и VII клас (алеи) в Приложение 

13 към чл. 72 и чл. 75.  

Приема се. Отпадат термините „алеи“ и „улици – алеи“ като VII 

клас улици в проекта на наредбата и в приложенията 

(Приложение 2 и Приложение 13). Въвежда се  

определението „обслужващи улици VI клас -  тип 

споделени алеи“. Текстът на чл. 16, ал. 1, т. 3  

придобива следната редакция: 

„3. обслужващи улици VI клас - тип споделени 

алеи; 

Текстът на чл. 16, ал. 4 придобива следната 

редакция: 

„(4) обслужващите улици VI клас - тип споделени 

алеи по ал. 1, т. 3 уреждат споделена среда за 

пешеходното, велосипедното и автомобилното 

движение.“ 

В допълнителните разпоредби на проекта на наредба 

се добавя определението за тях: „обслужващи 

улици VI клас – тип споделени алеи са улици, 

които се използват от автомобилното, пешеходното 

и велосипедното движение и градския транспорт, 

като се изграждат без бордюри и не се разделят по 

видове транспорт на пътното платно. Разрешената в 

тях скорост не надвишава 20 км/час за всички 

видове транспорт, велосипедисти и пешеходци, като 

се забранява паркирането в тях.“ 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

9. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

В чл. 36, ал. 3 относно видовете пешеходни 

зони да се въведат пълноценно зоните с 

ограничение на ППС по видове, без да се 

налагат ограничения на видовете.  

Предлагат чл. 36, ал. 3, т. 3 да се измени 

така: „зони с ограничаване на достъпа на 

ППС по видове. В тези зони скоростта на 

ППС не трябва да превишава 20 km/h. “ 

Не се приема. Предложението противоречи на чл. 81, т. 5 от Закона 

за движение по пътищата (ЗДвП), а именно, че на 

водача на двуколесно пътно превозно средство е 

забранено да управлява превозно средство по 

площите, предназначени само за пешеходци, като 

тази забрана не се отнася за велосипедисти на 

възраст до 12 години. За изпълнение на разпоредбата 

лицата, които стопанисват пътищата и пешеходните 

зони, ги поддържат изправни с необходимата 

маркировка и сигнализация за съответния клас и 

организират движението по тях така, че да осигурят 

условия за бързо и сигурно придвижване и за 

опазване на околната среда от наднормен шум и от 

замърсяване от моторните превозни средства. 

Допускането на велосипедно движение е 

предпоставка за конфликт „пешеходец – 

велосипедист“.  Пешеходните зони обикновено се 

съчетават с търговски обекти, което обуславя 

сравнително хаотично движение на пешеходците 

(често преминаване от едната страна на другата). 

Видно от дадените предложения и приложените 

снимки в писмата на вносителите  пешеходните зони 

са разрешени за велосипедно  движение извън 

работните часове на магазините, което е пример за 

организация на движението по пешеходните зони 

съгласно решенията на лицата, които ги 

стопанисват. 

10. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

и 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

В чл. 36, ал. 3, т. 4. скоростта в споделените 

зони да е не по-голяма от 20 км/ч (както е в 

жилищните зони), вместо 30.  

Приема се. Текстът на чл. 36, ал. 3, т. 4 придобива следният вид: 

 

„4. зони за споделено пешеходно, велосипедно и 

автомобилно движение, както и на обществения 

транспорт за превоз на пътници. В тези зони не 

се допуска преминаване със скорост по-висока от 

20 km/h.“ 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

11. МРРБ-дирекции 

УТНЕ и 

„Правна“ 

Да се отстрани противоречието между чл. 

41, ал. 3 от проекта на наредбата и чл. 43 от 

ЗУТ.  

Приема се. Текстът на чл. 41, ал. 3 придобива следния вид: 

„(3) Местата за паркиране и гариране на нови 

обекти се осигуряват съгласно чл. 43 от ЗУТ.“ 

 

12. НСОРБ По чл. 41- чл. 52 относно планирането на 

система за паркиране и гариране се 

предлага уредбата да се синхронизира по 

отношение на: 

 

- задължителното изискване в Приложение 

№5 към чл. 42 към всички апартаменти в 

жилищни сгради да има осигурен 

паркинг/гараж, което е в противоречие с 

изискването от приложение №4 към чл. 40 

ако няма гараж да се предвиди 1,5 

веломясто. 

 

 

 

 

 

- изискването на чл. 49 в изградени 

жилищни територии нормативно 

необходимите места за паркиране да се 

разпределят равномерно, като не повече от 

50 % от местата се предвиждат за открито 

паркиране,  да отпадне. 

 

 

 

Приема се 

частично. 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 42 задължително се 

изисква към всички апартаменти в жилищни сгради 

да има осигурен паркинг/гараж, а в приложение № 4 

към чл. 40 се изисква 1.5 веломясто, ако няма гараж. 

Различните собственици на самостоятелен обект в 

сграда използват различен вид транспорт и не следва 

да се задължат да ползват осигурения паркинг/гараж 

само за МПС. Собствениците могат да ползват 

осигурения паркинг/гараж за велосипед/ -и, мотопед/ 

-и или други превозни средства. 

 

Текстът  на чл. 49 придобива следния вид: 

„Чл. 49. В изградени жилищни територии 

нормативно необходимите места за паркиране се 

разпределят по територията, като по 

възможност не повече от 50 % от местата се 

предвиждат за открито паркиране. В 

производствени зони се предвиждат предимно 

открити паркинги.“ 

 

13. инж. Мариета 

Сивкова, 

общински 

съветник в 

В чл. 43, ал. 2 текстът „най-малко 30%“ да 

стане „най- много 30%“. С промяната ал. 2 

да  добие следния вид: 

„(2) Когато за централни зони на 

Приема се.  

 

Текстът на чл. 43, ал. 2 придобива следният вид:  

„(2) Когато за централни зони на урбанизираните 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

Общински съвет 

Ямбол 

урбанизираните територии не могат да се 

осигурят необходимите места за паркиране 

и гариране, най- много 30 % от недостига 

се предвижда и осигурява в непосредствено 

прилежащи територии в публични или 

частни паркинги. “ 

територии не могат да се осигурят 

необходимите места за паркиране и гариране, 

най- много 30 % от недостига се предвижда и 

осигурява в непосредствено прилежащи 

територии в публични или частни паркинги.“ 

14. Национална 

браншова 

организация за 

електрическа 

мобилност- 

ИКЕМ 

БЪЛГАРИЯ 

По чл. 44 се предлага промяна в таблица 5. 

Предложение за промени: 

 №  
Видове  
обекти 

Брой на 
местата за 

паркиране и 
гариране 

Допълн
и- 
телен 
брой 
места 
за 
посетит
ели 

Дял на 
местата за 

ЕПС 

30.  
Складове 
(други) 

1 бр. на 

работещ от 

най- 

голямата 

смяна 

- 5 

 

Приема се по 

принцип. 

Ред 30 на таблица 5 към чл. 44 става: 

30. 

Сграда за склад, 
товарен терминал, 

интермодален 
терминал за превоз 
на товари (и други 

под.) 

1-4 бр. 

на 

работещ 

от най- 

голямата 

смяна 

- 5 

 

15. инж. Мариета 

Сивкова, 

общински 

съветник в 

Общински съвет 

Ямбол 

След чл. 52 се предлага нов член 53, който 

да има следния вид: 

„Чл. 53. (1) В населените места могат да се 

предвиждат Зони за платено и безплатно 

паркиране в определени часове на 

денонощието, като част от 

комуникационно-транспортната система.  

(2) Общият брой на местата за паркиране в 

Зоните за платено и безплатно паркиране в 

определени часове на денонощието, в 

централна зона на населено място, не може 

да надвишава 10% от необходимия брой на 

местата за паркиране и гариране, изчислен 

за централната зона по Приложение № 5, 

таблица 5. “ 

Приема се 

частично. 

Приема се текстът на ал.1, която се добавя към чл. 

51 от проекта на наредбата, който придобива 

следната редакция: 

 „Чл. 51. (1) За централните зони на градове над 

30 000 жители (при доказана необходимост и за 

по-малки градове, особено такива с туристически 

профил и/или сезонно натоварване) се разработва 

план на паркиране и гариране, включително на 

велосипеди, с който се определят 

местоположението, капацитета и етапите на 

изграждане на паркингите и гаражите. 

(2) За градове над 100 000 жители се разработва 

система П+П (паркирай и пътувай) или П+К 

(паркирай и продължи с колело), съобразено със 

системата за обществения транспорт за превоз 

на пътници. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

(3) За зоните по ал. 1 и градовете над 100 000 

жители могат да се предвиждат зони за платено 

паркиране и ограничено по време на паркиране 

(синя и зелена зона).“ 

Не се приема ал. 2 от предложението тъй като 

разпоредбата не е предмет на наредбата. 

Разпоредбата предлага решение, което е изцяло от 

компетенцията на съответния общински съвет на 

населеното място  и което е различно за всяко 

населено място. Платеното паркиране на уличното 

платно е рестрикция за ползвателите на автомобили 

и в централната градска част може общинските 

съвети да преценят и да въведат тази рестрикция, а 

не да изграждат друг вид паркинги, което би довело 

до увеличаване на трафика. 

 

16. НСОРБ 
 

По чл. 59 - чл. 60 относно проектирането на 

пешеходни пространства 

Предлагаме в ПЗР да се предвиди преходен 

период за въвеждане на изискванията 

Не се приема. Съгласно § 6 от  преходните и заключителни 

разпоредби (ПЗР) на проекта наредбата влиза в сила 

един месец след обнародването ѝ в "Държавен 

вестник". Като се вземат предвид и изискващите се 

срокове за нотификация на проекта пред 

Европейската комисия по реда на § 4 от ПЗР на 

проекта, както и че съгласно § 7 от ПЗР на проекта 

наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за 

които производството по одобряване на 

инвестиционен проект и производството по издаване 

на разрешение за строеж започва след влизането ѝ в 

сила, като за започнато производство по одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение 

за строеж се счита датата на внасяне на 

инвестиционния проект за одобряване от 

компетентния орган, не е необходим допълнителен 

преходен период за въвеждане на изискванията. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

17. По чл. 61 - чл. 70 относно проектирането на 

велосипедни трасета и велосипедни 

паркинги се предлага с цел практическа 

изпълнимост, в обхвата на предложената 

минимална ширина на велосипедните алеи 

и велосипедните ленти (1.5 - 2.00 м. ) да се 

включат граничните бордюри и 

оразмерителните ленти. 

Не се приема. По отношение на проектирането на велосипедни 

трасета и велосипедни паркинги се следва напълно 

логиката, прилагана при проектиране на пътните 

трасета, т.е. габаритът да е задължителен, а не 

пожелателен. Предложението не е обосновано, тъй 

като по този начин се стеснява динамичния габарит 

на трасето, което не е в полза на ползващите го. 

Затова не следва да се включат граничните бордюри 

и оразмерителните ленти в обхвата на предложената 

минимална ширина на велосипедните алеи и 

велосипедните ленти. 

Темата е многократно дискутирана в работната 

група за разработване на наредбата и не се възприе. 

 

18. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

и 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Текстът на чл. 65, ал. 3 гласи „Велосипедно 

движение в пешеходни зони се допуска по 

изключение само при доказана 

невъзможност за провеждане на 

велосипедния маршрут извън пешеходната 

зона.“. Предлага се текстът на чл. 65, ал. 3 

да се измени така: „Велосипедното 

движение в пешеходни зони се урежда 

съгласно чл. 36, ал. 3“.  

 

Не се приема. 

 

Предложението противоречи на чл. 81, т. 5 и 

мотивите по т. 9 от таблицата. Предложението 

противоречи на чл. 167, ал. 1, последно изречение от 

ЗДвП, а именно, че в населените места тротоарите 

могат да се използват за търговски и други цели 

само ако е запазена площ за преминаване на 

пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра, 

поради невъзможността да се съвместява 

пешеходното движение с други дейности при 

неизпълнение на посоченото изискване. 

 

19. Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предлага се чл. 65, ал. 4 да се измени както 

следва: „При надлъжен наклон над 5% при 

изкачване велосипедното трасе 

задължително се отделя от платното за 

автомобилно движение, а при спускане по 

посока на движението, се допуска 

проектирането на велосипедна лента.“  

Не се приема. Посоката на движение е указана в чл. 8, ал. 1 от 

ЗДвП, а именно водачите на пътни превозни 

средства да използват дясната половина на пътя по 

посока на движението си, освен в случаите, когато с 

пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо 

друго. 

20. МРРБ-ди-

рекции УТНЕ и 

Предлага се чл. 103, ал. 1 следва да гласи: 

„Специфичен вид улични кръстовища са 
Приема се. В проекта на наредбата са констатирани технически 

грешки, които ще се коригират. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

„Правна“ кръговите кръстовища“  

21. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

и 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Във връзка с чл. 106, ал. 4, т. 1 се предлага 

да се приеме подходът за създаване на 

велосипедна инфраструктура в зоната на 

кръговото кръстовище, ако до него достига 

улица с ограничение >30 км/ч, а веднага 

след кръстовище улицата може да премине 

в зона 30 км/ч. Малките кръгови 

кръстовища да се използват единствено във 

вече успокоените зони 30 км/ч.  

Не се приема. Сигнализацията и маркировката на 

инфраструктурата се описва в чл. 13, ал. 1 от ЗДвП, 

който гласи, че за предупреждаване на участниците 

в движението за опасности по пътя и за даване на 

различни предписания към тях по пътищата се 

поставят необходимите пътни знаци, допълнителни 

и други средства за сигнализиране, а за насочване 

движението на пътните превозни средства и на 

пешеходците по пътя върху платното за движение и 

обектите, намиращи се в обхвата на пътя, се поставя 

съответната пътна маркировка. За велосипедистите в 

случая е съотносим и приложим текста на чл. 32 от 

ЗДвП, който се отнася за пешеходците (преди да 

навлязат на платното за движение, могат да 

сигнализират за намерението си чрез подаване на 

сигнал с ръка -лява или дясна ръка, изпъната нагоре 

или напречно на пътя, като сигналът не ги 

освобождава от задължението, преди да навлязат на 

платното за движение, да се съобразят с 

разстоянието до приближаващите се превозни 

средства и с тяхната скорост на движение). През 

малките кръгови кръстовища не е проблем да 

премине велосипедист без специализирана 

сигнализация, и без да се създава допълнително 

обременяване на пътният трафик. В случай, че за 

всеки един участник в движението се създават 

подобни правила, пътният трафик ще стане 

значително по-тромав и това ще се отрази на всички 

участници. 

 

22. Липсва препратката към Приложение 19 в 

чл. 111. 

Приема се. 

 

В чл. 111 се препраща към Приложение 19. Текстът 

на чл. 111, ал. 1 придобива следният вид: 

„Чл. 111. (1) При проектиране на кръстовища се 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

използват следните допълнителни проектни 

елементи, илюстрирани в Приложение 19:“ …… 

 

23. МРРБ-дирекции 

УТНЕ и 

„Правна“ 

Наблюдава се несъответствие в 

наименованията на видовете обекти, 

включени в Приложение 4, Таблица 4 и 

Приложение 5, Таблица 5.  

Приема се. Дадена е нова редакция на таблиците. 

24. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

и КК 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предлагат да се допълни таблицата на 

Приложение 4 към чл. 40 „Велосипедни 

паркинги – оразмеряване“.  

.  

Приема се. За пълнота се добавя към първият ред в Таблица 4, 

след „Складове и товарни терминали“ и 

„Производствени среди и предприятия“. 

Окончателният текст става: 

„Складове, товарни терминали, интермодални 

терминали за превоз на товари, производствени 

среди и предприятия - 1 брой на 950 m2 РЗП** - 

Клас 1-80%; клас 2-20%.“ 

25. Национална 

браншова 

организация за 

електрическа 

мобилност- 

ИКЕМ 

БЪЛГАРИЯ 

Предлага се да се премахнат забележки 4 и 

5 от Таблица 5 към Приложение 5 към чл. 

42 и чл. 50.: 

„4. При проектирането на реконструкции и 

основни ремонти на съществуващи обекти 

посоченият дял на ЕПС от местата за 

паркиране и гариране се достига само 

когато с инвестиционния проект е 

предвидено съответстващото оборудване за 

зареждане на ЕПС.  

5. Делът на ЕПС от местата за паркиране и 

гариране, оборудвани за ЕПС, е предвиден 

да се достигне до 2030 г. “ 

Не се приема. При проектирането на реконструкции и основни 

ремонти на съществуващи обекти оборудването за 

зареждане на ЕПС е обвързано с други параметри на 

инсталациите на сградите. При невъзможност за 

предвиждане на посоченото оборудване с проекта не 

се достига посоченият дял на ЕПС от местата за 

паркиране и гариране. Срокът за достигане на дела 

на ЕПС от местата за паркиране и гариране, 

оборудвани за ЕПС, се предвижда в съответствие с 

Националната рамка за политика за развитието на 

пазара на алтернативни горива в транспортния 

сектор и за разгръщането на съответната 

инфраструктура. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

26. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предлага се в Приложение 7 „Велосипедни 

ленти и велоалеи“ към чл. 61 и чл. 65 

широчината на еднопосочната велосипедна 

алея от Фигури 8, 9, 10, 11 и 12 от 

приложението да се промени на ≥200см.  

Не се приема. Изискванията в проекта на наредбата са минимални, 

схемите показват минимално приложимите решения, 

в които са котирани минимални стойности. В случая 

е минималната широчина е ≥ 150 см за еднопосочна 

велосипедна лента и велоалея и ≥ 250 см за 

двупосочна велосипедна лента и велоалея. 

 

27. Предлага се в Приложение 7 да се 

коригират наименованията на следните 

фигури: 

Фиг. 15 да се казва „Самостоятелна 

велосипедна алея с бордюр на същото 

ниво“ 

Фиг. 16 да се казва „Самостоятелна 

велосипедна алея с бордюр на различно 

ниво“ 

Приема се Техническа грешка - фиг. 15 и фиг. 16 са с 

разменени наименования.  

Текстовете са коригирани както следва: 

фиг. 15 – „Самостоятелна велосипедна алея с 

бордюр на същото ниво“; 
фиг. 16 – „Самостоятелна велосипедна алея с 

бордюр на различно ниво“. 

 

28. Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предлага се Приложение 7 да бъде 

допълнено и с вариант „Велосипедна лента 

върху улично платно“ (между места за 

паркиране и престой на автомобили и 

тротоар), подобно на показаното на фиг. 7, 

но с обърнати позиции.  

Не се приема Предложението противоречи на изискванията на чл. 

98, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗДвП, а именно, че престоят и 

паркирането са забранени на място, където 

превозното средство създава опасност или е пречка 

за движението или закрива от другите участници в 

движението пътен знак или сигнал и на разстояние, 

по-малко от 5 метра преди пешеходни или 

велосипедни пътеки. По смисъла на горната 

разпоредба велосипедистите са участници в 

движението и е редно да са „видими“ в платното за 

движение, а паркиралите автомобили да не са пречка 

за участниците в движението, като са спазени и 

определените разстояния. 

Видимо от снимките в писмото на Колоездачен клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ и в писмото на Сдружение 

„Велоеволюция“ паркираните превозни средства са 

след съответните трасета, а не между тях. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

29. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предлага се в Приложение 8 към чл. 67 

фиг. 18 велосипедната алея да с широчина 

2.0 м съгласно чл. 64, ал. 1, а не 1.5 м. 

Не се приема Предложението е за Приложение № 9, фиг 18. 

Изискванията в проекта на наредбата са минимални, 

схемите показват минимално приложимите решения, 

в които са котирани минимални стойности. В 

разпоредбата на чл. 64, ал. 1 е посочена 

минималната допусната широчина е ≥ 150 см за 

еднопосочна велосипедна лента и велоалея при 

липса на устройствени възможности в определени 

къси участъци (стеснения на улицата, около спирки 

на обществения транспорт за превоз на пътници и 

др.). В случая е посочена широчината на 

велосипедна алея в района на спирки на обществен 

транспорт за превоз на пътници, при спирков джоб и 

при ниска интензивност на пешеходното движение, 

която е ≥ 150 см. 

 

30. Предложението е фиг. 20 и 21 от 

Приложение 8 към чл. 67 да се наричат 

съответно „Препоръчително преминаване 

на велосипедна алея при спирка на 

обществен транспорт за превоз на пътници 

без спирков джоб“ и „Препоръчително 

преминаване на велосипедна лента при 

спирка на обществен транспорт за превоз 

на пътници без спирков джоб“. 

 

Не се приема. 

 

Всички схеми посочват основни решения, а при 

конкретното проектиране решението е в зависимост 

от спецификата на пътният възел, съответно спирка 

или спирков джоб и др. Остава текста: 

„Преминаване на велосипедна алея при спирка без 

спирков джоб - Фигура 20“ 

„Преминаване на велосипедна лента при спирка 

без спирков джоб - Фигура 21“ 

 

31. МРРБ-дирекция 

УТНЕ и 

дирекция 

„Правна“ 

 

Предложенията са: в Приложение 16 към 

чл. 77: за схеми 1, 2 и 3 – да се допълни 

скоростна градска магистрала I клас; в 

схема 5 – BUS лента, вместо трамвайно 

платно; в схема 16 –главна улица IV клас и 

в схема 22 – събирателна улица V клас. 

 

 

Приема се В проекта на Наредбата са констатирани технически 

грешки, които са коригирани. 
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Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 
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32. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

Предложенията са в приложение 16 към чл. 

77 и чл. 133 да се промени текста в схеми 

35 и 36. 

 

Приема се Техническа грешка - Схеми 35 и 36 изобразяват 

велосипедни ленти, а не велосипедни алеи. 

Констатираните технически грешки са коригирани. 

33. 1. Липсва препратка в чл. 111 към 

Приложение 19. 

 

 

 

 

2. Във фигура 33 няма велосипедна 

инфраструктура за движение направо. 

 

 

 

 

 

3. Във фигури 34 и 39 велосипедната 

инфраструктура спира точно преди 

кръстовището, където е най-необходима. 

Ако се счита за важно да има такава схема, 

то тя трябва да е за определени 

изключения, които да са разписани. 

 

4. Във фигури 35, 36  не е отразен 

препоръчителния начин на преминаване на 

велосипедна инфраструктура през 

кръстовище - фиг. 24 от Приложение 10. 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

частично. 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направена е препратка. Текстът на чл. 111 

придобива следният вид: 

„Чл. 111. (1) При проектиране на кръстовища се 

използват следните допълнителни проектни 

елементи илюстрирани в Приложение 19:“ …… 
 

Съгласно текста на чл. 111, ал. 1 се дават 

допълнителни проектни елементи. „Пътно платно с 

лента за ляв завой и автобусна спирка - Фигура 33“. 

Във фигурата се предлага решение, което според 

особеностите на конкретният възел/ кръстовище се 

развива от проектанта в проекта. 

 

Мотивите са като за фиг. 33 с наименования „Пътно 

платно с лента за десен завой и автобусна спирка - 

Фигура 34“ и „Пътното платно с обособена лента 

за ляв завой и автобусна спирка - Фигура 39“. 

 

 

 

Приложение 19 към чл. 111 не отразява 

препоръчителния начин на преминаване на 

велосипедна инфраструктура през кръстовище, а 

дава възможни проектни решения преди 

кръстовище, които проектантът да избере в 

зависимост от особеностите на местоположението. 

Решенията за преминаване на велосипедна 

инфраструктура преди и в кръстовище е дадена в 

Приложение 10 към чл. 68. 
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Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 
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5. Във фигура 37 се отразява 

препоръчителна велосипедна лента с 

широчина 1.25 м, какъвто тип велосипедна 

инфраструктура няма в проекта за Наредба.  

 

6. Предлага се фигури 33-40 от 

Приложение 19 да отпаднат. 

 

Приема се 

 

 

 

 

Не се приема 

Фигура 37 е коригирана. Котировката на 

велосипедна лента е с широчина ≥ 150 см. 

 

 

 

В случай, че тези приложения отпаднат, през много 

кръстовища по проект няма да може да се проведе 

велосипедно движение, но въпреки това 

велосипедистите ще преминават. 

Тези приложения, позволяват в слабо натоварени 

кръстовища да не се предприемат специални мерки 

за пресичане на велосипедисти, като следва да се 

спазва чл. 32 от ЗДвП. 

 

34. Сдружение 

„Велоеволюция“ 

 

и 

 

Колоездачен 

клуб 

„ВЕЛОСИТИ“ 

1. Предлага се във Фигури 43, 44, 45 от 

Приложение 20 към чл. 105 ясно да се 

разпишат различните видове кръгови 

кръстовища: 

 

Малко кръгово кръстовище за споделен 

трафик, без велосипедна инфраструктура 

(без велоленти/велоалеи по 

приближаващите улици) 

 

Еднолентово кръгово кръстовище с 

отделена велосипедна инфраструктура;  

 

Многолентово кръгово кръстовище с 

отделена велосипедна инфраструктура.  

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малките кръгови кръстовища са подробно изписани 

в чл. 106 от проекта на наредбата и следващите 

членове от нея. Наредбата дава принципите за 

проектиране без да е подробно ръководство за 

приложение, което би следвало да се издава от 

браншовите организации. 

 

В проекта на наредбата няма понятие „Еднолентово 

кръгово кръстовище“ и „Многолентово кръгово 

кръстовище“. В чл. 103, ал. 2, т. 3 от проекта на 

наредбата ясно е посочено, че еднолентови са 

изходите от кръговото кръстовище. 

В чл. 104, ал. 1 от проекта на наредбата са посочени 

видовете кръгови кръстовища: 

1. малко кръгово кръстовище; 

2. кръгово кръстовище с две ленти за движение в 

кръга и две ленти за движение по входовете; 

3. голямо кръгово кръстовище, регулирано със 

светофарна уредба.  
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

 

2. Предлага се от Приложение 20 към 

чл. 105 да отпаднат фигури 43, 44, 45.  

 

Не се приема 

 

Мотивите са като по т. 33/6 

35. Портал за 

обществени 

консултации-

MC на РБ 

35.1. velizar 

По проект „INSIGHTS“, съфинансиран по 

програма Дунав се предвижда изграждане 

на информационен център, свързан с 

бавния, зелен и здравословен туризъм. В 

него освен информация е предвидено да се 

предоставя туристическа услуга за туристи 

с ескурзовод с 10 броя велосипеди, и 

определени туристически маршрути, които 

да обхващат както защитени територии 

(НАТУРА 2000 - р. Марица), така и 

археологически, културни и прородо - 

опознавателни маршрути. Не видях да има 

регламентация за подобни видове 

центрове, веломаршрути, велопаркинги и 

всичко свързано с тази дейност. По 

подобен начин велосипедите биха могли да 

се заменят с други превозни средства като 

ховърботи или други електрически 

устройства. За тях също не видях да има 

някаква регламентация. Моля да се 

помисли те също да бъдат включени в 

наредбата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видно от заглавието проектът на наредбата е за 

планиране и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии, а тук става въпрос за туристически 

маршрути, зелен и здравословен туризъм в защитени 

територии, което не е предмет на проекта на 

наредбата. 

Регламентация за подобни видове центрове, 

веломаршрути, велопаркинги и всичко свързано с 

тази дейност за туристически маршрути, зелен и 

здравословен туризъм в защитени територии, в т.ч. и 

на други превозни средства, като ховърботи или 

други електрически устройства са предмет на 

съответният план или програма за опазване на 

околната среда на община (или въз основа на 

общински план за развитие) за територията или 

териториите през които се преминава, след изготвен 

транспортен план за организация на движението и 

въз основа на решение на съответният собственик/ -

ици на имотите попадащи в трасето/ -тата и в 

зависимост от местонахождението на съответният/ -

ите обект /-и, както и съгласувано със съответните 

ресорни ведомства и извършена оценка въз основа 

на критериите за уязвимост, рядкост, естественост, 

типичност, размери, биологично разнообразие, 

стабилност и нестабилност на биологичното 

разнообразие, както и в зависимост от категорията 

на защитената територия например по IUCN в 

Европа, както и в зависимост от регистъра за 

културно наследство например на UNESCO. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

 

35.2. angel_petrov 

От „Съюза на урбанистите в България“ 

изразяват следното становище: 

- Наредбата продължава да бъде слаба в 

частта ясни правила относно планирането 

на транспортно-комуникационната 

система, която е средство за осигуряване на 

достъпност и мобилност за гражданите. 

Общите положения относно 

инструментите, чрез които тази система се 

управлява и планира интегрирано 

(вътрешно за системата и външно спрямо 

други функционални системи и по-общото 

земеползване и градоустройство) остават 

недоразвити. Това на фона на подробните 

указания за проектиране в наредбата води 

до небалансиран нормативен документ по 

отношение на неговото заглавие. 

Подценяването на планирането като процес 

и съдържание, съобразени с днешните 

обществени и икономически условия води 

до изключително тежки последствия върху 

българските градове през последните 25 

години. 

 

- Подчертаваме за пореден път 

недоразумението в текста на наредбата, че 

Плановете за устойчива градска мобилност 

(ПУГМ) са подчинени на ОУП въпреки 

съществуващи съществени различия между 

двата планови инструмента и недостатъци 

по отношение на рамката и методите за 

изготвяне на общите устройствени планове, 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментите за управление и планиране са 

предмет на промени в основният закон – Закон за 

устройство на територията. Предложената промяна 

се отнася до устройственото планиране и не е 

предмет на настоящата наредба. Проектът на 

наредбата е за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии, а не за устройството и 

планирането на територията (земеползването и 

градоустройство трябва да са предварително 

изяснени и развити съгласно основният закон, а не 

от наредбата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно ал. 4 на чл. 8 и по смисъла на т. 12 от § 2 от 

допълнителните разпоредби на проекта на наредба  

ПУГМ се изработва при разработване на нов или 

изменение на действащ ОУП, или на самостоятелен 

ПКТС, което го дефинира като част, съдържаща 

мерки и действия за доизясняване и допълване на 

посочените планове, която е разработена въз основа 

на съществуващи практики на планиране. Член 9 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

както и резултатите от тях. ПУГМ са 

гъвкав и доброволен инструмент, докато 

ОУП са твърд и задължителен. В самата 

структура на чл. 8 прави впечатление 

дългото изброяване на 20 мерки към 

ПУГМ. Такива и други мерки са развити в 

ръководствата за ПУГМ разработени на 

европейско ниво. 

 

 

 

- - Предложена е редакция на чл. 7, 8, 9 и 

10 с алтернативна обвързаност между 

ПУГМ и Общинските планове за развитие 

(ОПР), както и Интегрираните планове за 

градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР). Изяснена е ролята на отделните 

видове планове по отношение на 

мобилността, комуникационно-

транспортната система и организацията на 

движението. 

 

- Определено има нужда от по-тясно 

съвместяване на големия набор от планове, 

но на този етап и чрез изменението на тази 

наредба това не е постижимо и следва да се 

предприемат действия и за обединяване с 

текстовете на Наредба 1 от 2001 г. за 

организиране на движението по пътищата и 

позициониране на инструмента ГПОД 

спрямо ПУГМ като взаимно допълващи се 

или значително припокриващи се. 

Парадоксално е че организацията на 

движението се счита за нещо различно от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дефинира ясно последователността на изработка на 

ПУП за уличната мрежа – първо се изготвя 

комуникационно-транспортен план (организация на 

движението) и след това ПУП, като с тях да се 

осигурява необходимата площ за изпълнение на 

инфраструктурата и непрекъснатостта на 

движението съобразно конкретните дадености на 

населеното място. Ако това не се спазва, то това е 

друг проблем, който не може да се реши с тази 

наредба. 

 

Предложението по отношение на редакция на чл. 7, 

8, 9 и 10 е предмет на промяна на основния закон –  

ЗУТ. 

Комплексният транспортен план е самата 

организация. 

 

 

 

 

 

 

Градоустройственото планиране не е предмет на 

наредбата, тук става въпрос за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортната 

система на урбанизираните територии, а процесът на 

градоустройственото планиране е преди това. 

На този етап не е поставян въпроса за обединяване 

на проекта на настоящата наредба с Наредба 1 от 

2001 г. за организиране на движението по пътищата. 

Планирането се развива първоначално и по принцип 

в ЗУТ и след това във всички останали актове по 

неговото прилагане. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 
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планирането и проектирането на 

транспортно-комуникационната система и е 

отделено в друга наредба на фона на 

неразвитата част за планирането в тази 

наредба.  

- Таблица 2 от Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 2  (ДВ. бр. 70 от 

2016 г.) би могло да бъде допълнително 

развита, заедно с други препоръки в едни 

бъдещи методически насоки за 

интеграцията между различните планове и 

програми засягащи устройството на 

територията и организацията на 

движението с цел устойчива градска 

мобилност, както и указания за 

проектиране на инфраструктурата за 

велосипедно и пешеходно движение, 

достъпна и безопасна среда. 

 

 

 

 

 

Приема се по 

принцип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението по отношение на Таблица 2, която  

може да бъде допълнително развита в бъдеще, ако 

има конкретни и мотивирани предложени и 

препоръки със съответните научни или други 

разработки и изследвания. 

Методически насоки за интеграцията между 

различните планове се дават от съответните 

браншови организации, съюзи и др. под. при 

спазване на техническата и нормативната рамки. 

 

36. ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ 

Становището е на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране – Пловдив 

(КИИП – Пловдив): 

 

• Считаме, че не са взети предвид основни 

препоръки и забележки на специалистите - 

инженери по транспортно строителство, 

направени при обсъждането на 

предходните варианти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В междуведомствената работна група по 

„Определяне на норми и нормативи за оразмеряване 

и изчисление на функционални, проектни и 

транспортни характеристики и експлоатационни 

показатели за планиране и проектиране на пътища и 

улици в на урбанизираните територии“  има 

представител на КИИП –ЦУ, председател на секция 

"Транспортно строителство и транспортни 

съоръжения", който е приел окончателния проект. 
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№ 
Институция/ 

Организация 
Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

• Липсват норми и конкретика в основни 

раздели на Наредбата, с които се блокира 

планирането и проектирането на 

комуникационно-транспортните системи. 

 

 

 

• Бихме искали да Ви обърнем внимание на 

обстоятелството, че достигнатата степен на 

моторизация за гр. Пловдив към момента е 

значително по-висока от заложената степен 

на моторизация в Наредба2 за градове с 

мащабите на Пловдив (над 100000 жители) 

за оразмеряването им за прогнозен 30 - 

годишен период. 

 

 

 

 

• В приложение 2 към чл.18 са завишени с 

25% указаните стойности на 

пропускателната способност на една пътна 

лента в посока, в зависимост от 

функционалната класификация на уличната 

мрежа, спрямо указаните такива в 

действащата Наредба 2, които са 

теоретически и особено практически 

доказани. 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

В наредбата са дадени минималните изисквания, а 

подробните разработки са предмет на издаване на 

браншови ръководства, обучителни курсове и даване 

на професионални насоки и ръководства от водещи 

специалисти в областта. 

 

 

Не става ясно от къде се черпят данните за 

достигнатата степен на моторизация за гр. Пловдив 

към момента – от регистрирани МПС и/или от 

реално движещи се по справка на минали ГТП и 

платен данък! Също така не е ясно дали тези МПС са 

само за гр. Пловдив или за гр. Пловдив и околните 

селища. Доколкото е известно данните трябва да са 

статистически и да се събират реално чрез анкета. 

Такава е правена например за гр. София ( на база 400 

коли на 1000 човека), а тук не е посочено дали има 

изготвена такава анкета за гр. Пловдив. 

 

Пропускателната способност съгласно Приложение 

2 е завишена на базата на автомобилният трафик и е 

осъвременена на базата на международни данни. 

Автомобилите, движещи се преди 50-60 години са 

със съвсем различни характеристики от тези, 

движещи се в момента и това е отчетено в 

приложението. 

 

 

 


