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➢ Закон за пътищата.

• Чл. 21, ал.3, т. 17, 18 и 19;

• Чл. 36б ÷ чл. 36и;

• § 1, т. 22 ÷ т. 29 от Допълнителните разпоредби.

➢ Наредба №5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на

участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и

за категоризиране безопасността на пътищата.

• През 2011 г. се добавя Категоризирането на безопасността

на пътищата (чл. 1 и Приложение 1).

➢ 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".

Къде в българското законодателство е 

транспонирана Директива 2008/96?



➢ Насоки за управление на безопасността на пътната

инфраструктура.

• Вътрешноведомствен документ на Агенция „Пътна

инфраструктура“, утвърден от министъра на регионалното

развитие и благоустройството;

• Подробно е описана процедурата Инспекция за безопасност

на пътната инфраструктура;

• Включени са и останалите процедури по Директива 2008/96;

❑ Оценка на въздействието върху пътната безопасност;

❑ Одит по пътна безопасност.

Какво постигнахме по Директива 2008/96 досега?

Къде в българското законодателство е 

транспонирана Директива 2008/96?
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Защо има Директива 2019/1936, откъде идва 

нуждата от промяна?



➢ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

• Решение №16/ 17.01.2019 г.

❑ Разширяване обхвата на одитите за пътната

безопасност върху всички републикански и общински

пътища;

❑ Регламентиране участието на одитор по пътна

безопасност в инспекциите на пътищата в експлоатация

за установяване на свързаните с пътната безопасност

характеристики и предотвратяването на произшествия.

➢ Изменение и допълнение на Наредба №5 за установяване и

обезопасяване на участъците с концентрация на

пътнотранспортни произшествия и за категоризиране

безопасността на пътищата.

• Методика за установяване и обезопасяване на УКПТП;

• Категоризиране на безопасността на пътната

инфраструктура.

Нормативни документи в процес на изменение и 

допълнение, когато Директива 2019/1936 влезе в сила



➢ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА 

• Обхват на Директивата

✓ Пътища, които са част от трансевропейската пътна

мрежа;

✓ Автомагистрали и други първокласни пътища;

✓ Пътища и проекти за пътна инфраструктура, завършени

с финансиране от Съюза. Важи не за финансираните

оттук нататък, а от влизане на Директива 2008/96 (2010

г.) досега;

• Решение №16/ 17.01.2019 г.

❑ Разширяване обхвата на одитите за пътната

безопасност върху всички републикански и общински

пътища;

❑ Регламентиране участието на одитор по пътна

безопасност в инспекциите на пътищата в експлоатация

за установяване на свързаните с пътната безопасност

характеристики и предотвратяването на произшествия.

❑ Одитор по пътна безопасност – инженер транспортно

строителство с 5-годишен опит.

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА 

• Обхват на Цялостна оценка за безопасността;

• Цялостната оценка на безопасността на пътната

инфраструктура ще се извършва от Държавна Агенция

„Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП);

• Безплатна регистрация на одиторите по пътна безопасност

ще се извършва от ДАБДП, където се води регистър.

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ Наредба №5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на

участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и

за категоризиране безопасността на пътищата.

➢ 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".

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ Наредба №5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на

участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и

за категоризиране безопасността на пътищата.

➢ 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".

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА, издавана от Министерския съвет.

• Процедури от Директива 2008/96.

✓ Оценка на въздействието върху пътната безопасност;

✓ Одит за пътна безопасност;

✓ Периодични инспекции за безопасност.

• Процедури от Директива 2019/1936.

✓ Целенасочена инспекция за пътна безопасност;

― Геометрия на пътя;

― Кръстовища и пътни възли;

― Мерки за уязвими ползватели на пътя;

― Осветеност, пътни знаци и пътна маркировка;

― Светлинни сигнали;

― Зони, свободни от препятствия, ограничителни

системи за пътища;

― Пътна настилка;

― Мостове и тунели;

― Други въпроси (безопасни зони за паркиране и зони

за отдих, ремонтни работи по пътя и т.н.).

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА, издавана от Министерския съвет.

o Класифициране на безопасността на пътната

инфраструктура;

✓ Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа;

― Общи положения;

― Интензивност на движението;

― Данни за произшествия;

― Оперативни характеристики;

― Геометрични характеристики;

― Зони, свободни от препятствия, ограничителни

системи за пътища;

― Мостове и тунели;

― Кръстовища и пътни възли;

― Поддържане;

― Съоръжения за уязвими ползватели на пътя;

― Системи преди и след произшествие за наранявания

при пътнотран спортни произшествия и елементи за

намаляване на тежестта.

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?



➢ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА, издавана от Министерски съвет.

• Състав и квалификация на членовете на одитния екип;

• Регистрация на одиторите по пътна безопасност;

• Установяване и обезопасяване на участъците с

концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Къде ще се транспонира Директива 2019/1936?
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


