ТАБЛИЦА
за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове от проекта на
Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища

№

1

2

3

Институция/
Организация
инж. Николай
Главинчев, peг. №
01023 в КИИП
секция „Геодезия
и Приложна
Геодезия”, вписан
в регистъра на
ППЛИД по
Кадастъра peг.
№222, съгласно
заповед
262/19.05.2001 г.
на ИД

Агенция „Пътна
инфраструктура“
(АПИ)

„Институт за
транспортни
изследвания“
ЕООД (ИТИ)

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
В чл.1, ал.2 след „изискванията на
нормативните актове” да се добави „за
обхвата
и
съдържанието
на
инвестиционните проекти

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Не се приема

Съгласно чл. 39, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона
за пътищата (ППЗП) обхватът и
съдържанието на проектите за
пътища се определят с наредбите по
чл. 36 от същия закон. В проекта на
Наредба
за
проектиране
на
пътищата (ПНПП) е разработена
Част шеста „Обхват и съдържание
на инвестиционните проекти за
пътища“, в която са предвидени
изисквания
за
обхвата
и
съдържание на инвестиционните
проекти.

1

4

4

Предлагат нов текст за чл. 4, ал. 2.:
„Чл. 4 (2) Проектирането и изграждането на
търговски крайпътни обекти, инженерни
мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура се извършва при условията
на Закона за пътищата и Правилника за
неговото прилагане.“
Предлагат да отпадне чл.4, ал.3 с мотиви да
не
се
разрешават
отклонения
от
техническите изисквания във връзка с § 4,
ал. 2 от преходните и заключителни
разпоредби на проекта на Наредба за
проектиране на пътищата (НПП).

По отношение на друг елемент, който
оказва
значително
влияние
върху
аварийността и безопасността - доброто
отводняване на повърхностните води и
осигуряване на необходимото сцепление
между гума и настилка:

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Приема се

Не се приема

Не се приема

Тази практика, съществуваща и до
момента, изобщо не кореспондира с
добрите
европейски
практики
(първостепенна цел на разработката),
където изключения от НПП не се допускат!
Би трябвало и ние да не допускаме

В ПНПП се дават минималните
изисквания, а разпоредбата дава
възможност да се приложат нови
технически решения, които се
прилагат след приемането им с
мотивирано решение от експертен
съвет и предоставят еквивалентно
или по-високо изпълнение на
изискванията й.
Изискванията по отношение на
отводняването и на повърхностните
води са разгледани в чл. 7, ал. 2 т. 6;
чл. 21, ал. 4; чл. 34, ал. 2; чл. 35, ал.
9; чл. 42, ал. 1; чл. 42, ал. 4; чл. 43,
ал. 13; чл. 51, ал. 2; чл. 56; чл. 87;

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя
изключения, като се крием зад неясната
формулировка „да не са в противоречие с
изискванията за безопасност“. Всъщност
няма ясно формулирани „изисквания за
безопасност“, а анализа на досегашната
практика показва, че изключенията
всъщност водят в повечето случаи до
предпоставки
за
увеличение
на
аварийността, а не обратното - т.е.
обосновано е изключения от нормите да не
се допускат!

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
чл. 118, ал. 3; чл. 135 и
(Приложение № 16); чл. 190, ал. 1,
т. 1; чл. 193, ал. 4 и Таблица 42; чл.
194, ал. 4; чл. 195; чл. 206, ал. 1; чл.
217; чл. 218, ал. 1; чл. 219, ал. 1 и
фигурата към него; чл. 220, ал. 1 и
фигурата към него; чл. 220, ал. 2,
като е посочен стандарта: БДС
11483
„Улеи
бетонни
за
отводняване на пътни насипи“; чл.
221, ал. 1 и Фигура 18 „Подокопен
дренаж при надлъжно отводняване
на пътя“ с посочени изисквания
съгласно стандарта БДС EN 1433;
чл. 222; чл. 245 и Фигура 26 и
Фигура 27; чл. 252 и Фигура 40 ;
Фигура 19 „Площен дренаж“,
свързан с надлъжното отводняване;
Фигура 23
„Отводняване на
обратната засипка“; Фигура 26
„Отводняване на разделителна
ивица на път в прав участък“;
Фигура
27
„Отводняване
в
разделителна ивица на път в
хоризонтална крива“; Разгледано е
отводняването при изкопи и
насипи, като в чл. 253 всички
отводнителни системи на пътя се
включват в план за отводняване на
пътя и с хидравлично оразмеряване
с
обхват
и
съдържание,
регламентирани в чл. 10, ал. 2 от
Наредбата
за
ползването
на
повърхностните води.
В проекта на НПП е обърнато поголямо внимание на изискванията
за отводняване (всички цитирани
текстове по-горе) във връзка с
повишаване на безопасността.

..И в съществуващия, и в новия документ Видно от текста става въпрос за две
при определяне на минималния радиус на различни понятия – параметър и

В нашата страна процентите на параметъра
„относителен
дял
на
използваното
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№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
напречно сцепление“ би трябвало да се
намалят, защото реално реализираното
сцепление при нас е по-малко от това в
Германия! Подобна корекция би довела до
известно увеличаване на минималните
радиуси, но и би повишила безопасността
на движение. Ако това е цел на
актуализацията, то метода за определяне на
минималните радиуси на хоризонталните
криви би трябвало да се ревизира.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя
хоризонталните криви се използва немския
опит, който използва и регламентира
параметъра
„относителен
дял
на
използваното напречно сцепление“ в
проценти от 0.10 до 0.50 съответно
зависимост от това дали имаме минимален
или максимален напречен наклон в
кривата. В страната няма изследвания
какъв всъщност е този „относителен дял на
използване на напречното сцепление“,
нито е изведена зависимост за определяне
на надлъжното сцепление във функция от
проектната скорост от една страна, а от
друга имаме по-ниски изисквания към
„ускореното полиране“ на минералния
материал в износващите пластове и понисък контрол на изпълнението на
настилките от Германия. Принципно е
погрешно да има две максимални
стойности независимо за кой-параметър
става дума - максималната стойност трябва
да е само една именно защото е
максимална!

.

.Не е ясно защо при определяне на
минималните радиуси на хоризонталните
криви в проекта на НПП (Таблица 3) има
въведен
допълнителен
максимален
напречен наклон от 6%. Защо е намален от
7% на 6%, и дали това не води до
намаляване на безопасността на движение.

Не се приема
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
коефициент.
Параметърът „относителен дял на
използваното напречно сцепление“
се
приема
и
ползва
при
проектиране,
а
коефициентът
„коефициент
на
ускорено
полиране“ се ползва и измерва за
изпитване и определяне на общите
характеристики
на
съставните
материали в съответствие с БДС EN
1097-8, т.е. при въведен в
експлоатация обект.
Оценка
на
грапавостта
(коефициента на сцепление) е
посочена в “Технически правила и
изисквания за поддържане на
пътищата“ на АПИ от 2009 г. и
Наредба от 2012 г. за поддържане и
текущ ремонт на пътищата.
В приложениe №1 към проекта на
НПП за изчисляване на minRкр при
скорости по-високи 100 км в час е
приет максимален напречен наклон
от 6 % и коефициент на използване
на напречното сцепление (р) от 0,4
(за справка в действащата НПП
този коефициент е 0,5). За повисоки скорости коефициентът р е
значително
по-нисък
с
цел
осигуряване
на
пътната
безопасност.
За осигуряване на пътната
безопасност (ПБ) е увеличен
хоризонталният радиус.
Както при 6 така и при 7 % е
осигурено отводняването. При 6%
напречен наклон е увеличен
значително хоризонталният радиус.

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
За
осигуряване
на
пътната
безопасност (ПБ) се разчита повече
на увеличения хоризонтален радиус
отколкото
на
максималния
напречен наклон

4

ИТИ

4
5
7
и други

Как е определен и за него процента на
реализирания
относителен
дял
на
сцепление?

Не се приема

Не е дадена дефиниция или определение за
„местни пътища“! Предлагат местните
пътища да са обект на отделна наредба за
общинските пътища извън населените
места.

Не се приема

Значителната разлика в елементите на така
наречените местни пътища.

Едновременно с добавянето на местните
пътища в проекта е изключен минималният
габарит от съществуващите НПП, а голяма
част от „местните пътища“ не са с габарит,
който да съответства на новите норми.

Не се приема

Няма предложено решение какво ще се
Габарит “Г 6“ за местни пътища
прави със съществуващите местни пътища
- ще се реконструират пътищата или нещо се запазва непроменен, увеличена е
широчината на платното за сметка
друго?
на банкета. Новите разпоредби не
могат да действат със задна дата.
При основен ремонт/реконструкция
на пътя може да се постигне
съответствие
с
промененото
изискване, а при невъзможност се
търси решение по смисъла на §4, ал.
2 на преходните и заключителни
разпоредби,
отнасящо
се
до
възможността
за
даване
на
отклонения от общинските съвети.

Предлагат да се възстанови текста от
съществуващия
нормативен
акт,
регламентиращ, че НПП не се отнасят за
населените места. В частта за кръговите

Не се приема

Има действаща наредба за този вид
Съгласно чл. 1, ал. 1 от проекта
проекти, които не би трябвало да са обект на НПП се определят техническите
на настоящата наредба.
изисквания, норми и нормативи при
проектиране на републиканските и
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Сцеплението се определя във
функция от скоростта – приложение
№1, формули 3.1. и 3.2., съгласно
действащите НПП, както и в
Нормите на ФРГ-1995 г.
Дефиницията
е
дадена
с
определение в чл. 3, ал. 3 от ЗП, а
именно „Местните пътища са
общински и частни, отворени за
обществено
ползване,
които
осигуряват транспортни връзки от
местно значение и са свързани с
републиканските пътища или с
улиците.

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
кръстовища например се говори и за
„урбанизирани територии“.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
местните пътища извън границите
на урбанизираните територии, а по
смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ)
урбанизирани
територии
са
населените места и селищните
образувания.
В чл. 5 от проекта на НПП се
допуска
преминаване
през
урбанизираните
територии
на
определени видове пътища. В чл. 7,
ал. 1, т. 6 от проекта на НПП се
определя, че пътищата следва да
удовлетворяват
основното
изискване за осъществяване на
връзка с други пътища, прилежащи
територии и населени места
Изискванията в отделни членове на
проекта на НПП са диференцирани
в зависимост от местонахождението
на пътя, прилежащите територии и
населените места, като проекта на
НПП препраща към наредбата по
чл. 75, ал. 4 от ЗУТ, където е
необходимо (например чл. 57, чл.
110 от проекта на наредбата).
Комуникационно-транспортните
системи
в
урбанизираната
територия се проектират обвързано
с републиканската и общинска
пътни мрежи.

Няма дефиниция на термина „транспортни
задръжки“ и същите не са класифицирани Не се приема
(например при определени случаи когато
„транспортни задръжки“ са „неприемливо
големи“ не е подходящо да се проектира
„кръгово кръстовище“
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Точното позоваване е в чл. 130,
ал. 3, т. 5, където е записано: „При
пресичания извън населени места с
натоварване по второстепенното
направление по-малко от 200
ЕЛА/24ч кръговото кръстовище не
е практически ефективно, поради
големите транспортни задръжки на
превозните средства по главното
направление;“ (моторните превозни

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
средства в главния поток се отчитат
в действителни единици (авт/h), а
тези в подчинените потоци се
представят в приведени единици на
час (ЕЛА/h);
Изискванията на проекта не
въвеждат за първи път термина и не
предполагат
дефиниране
и
категоризацията
му.
Терминът
„транспортни
задръжки“
е
профилно насочен и се ползва в
анализи,
научни
трудове
и
разработки. Среща се в:
1. СПИК - Организация на
движение в съвременните кръгови..
spik-bg.org/doc/articles/
roundabouts_traffic_man1.pdf
2.
Eng. Lyubenov D, PhD,
Faculty of Transport, Department of
Transport – University of Rousse,
Bulgaria
Изследване
на
някои
от
основните
характеристики
на
транспортния
поток
по
ул.
“Плиска”, гр. Русе
phdproject.uniruse.bg/files/article/Lyubenov_Motaut
o_1.pdf
3.
Генерален
План
за
Организация на Движението на
Територията на Столична Община,
разработен от Mott MacDonald.
www.capital.bg/getatt.php?filenam
e=o_1000265.pdf · PDF файл
4. Анализ на задръжките при
различни варианти на пресичане на
пътното платно от пешеходци
автори: Салиев, Д. Н., Маджарски,
Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов.
Заглавие:
Издание:
научна
конференция
с
международно
участие
по
авиационна,
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№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Липсва възможността да се проектира Не се приема
кръгово движение с оглед на пътната
безопасност, като например при входове/
изходи на населени места за намаляване на
скоростта на движение.

Мотиви на предложителя

Не е редно АПИ например да изисква
проектите на пътни отсечки, които не са
негова собственост да отговарят на негови
изисквания. Да, пътните връзки към тези
обекти може, но не и комуникациите извън
собствеността на АПИ.

Има заложени недопустими изисквания Не се приема
(чл.4, ал.2) към отделна инфраструктура от
тази наредба, които не са съобразени със
собствеността.

Не трябва да се допуска преминаването на Не се приема
автомагистрали и скоростни пътища през
населени места (чл.5, ал.1 и ал.2)
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Противоречи
безопасност.

на

принципите

автомобилна
и
железопътна
техника
и
технологии
2014,
България, Созопол, Издателство на
ТУ– София, ISSN 1313-955X
Изискванията за проектиране на
кръгово кръстовище, както и
видовете му според близостта до
урбанизираните
територии
е
определено от чл. 130 до 134 и то се
проектира когато се наблюдава
разлика по-голяма от 30 % в
интензивността на движение по
пресичащите се направления. Няма
такъв запис и не се ограничава
използването му при входове/
изходи в/от населени места.

Алинеята е с нова редакция
съобразена с изискванията на чл. 3,
ал. 9 и чл. 26 от ЗП, както следва:
„Чл. 4 (2) Проектирането и
изграждането
на
търговски
крайпътни
обекти,
инженерни
мрежи
и
съоръжения
на
техническата инфраструктура се
извършва при условията на ЗП и
за Правилника за неговото прилагане.
Преминаването
на
автомагистрали
и
скоростни
пътища
през
урбанизираните
територии не е принцип. Съгласно
разпоредбата на чл. 5 от проекта на
НПП посоченото преминаване е
само при условия на доказана
теренна,
градоустройствена
и
икономическа
целесъобразност,
подобно на чл. 4, ал. 2 от
действащата Наредба № 2 от 2004 г.
за комуникационно-транспортните
системи
на
урбанизираните
територии, както и при условията

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Понятието „скоростен път“ (СП) не е Не се приема
дефинирано и не е изяснено, на практика
припокрива стария първокласен път с 4
лентов габарит и разделителна ивица

Чл.7, ал.3 трябва да отпадне.

Не се приема

Частта за проектиране на земното тяло би Не се приема
било редно да се прередактира с оглед на
това, да останат само императивните норми
към проектантите.
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Мотиви на предложителя

Ако се оцени в момента ще се види, че
от този клас „СП“ в държавата няма
изграден нито един километър. Не е
направена оценка как ще се отрази
промяната
на
класификацията
на
първокласните пътища - ще престанат ли
те да имат функцията на основни
транзитни пътища от граница - до граница,
скоростните пътища ли ще ги заменят, ще
има ли дублиране, или ще се ползват
трасетата на съществуващите първокласни.
Липсва научен подход и стратегия по
отношение на класификацията на пътищата
„Одита на пътната безопасност“ не е
дейност от проектно- проучвателните
работи, а последваща проверка (одит),
която не засяга само проектирането, а също
така изпълнението и експлоатацията на
съответния обект. Във всички напреднали
културно и технически страни тази дейност
не присъства, и не се регламентира от
нормите за проектиране на пътища! Тази
алинея не поставя изискване към
проектанта, а го информира, че одита се
извършва съгласно друга наредба. Има и
други подобни текстове в НПП, които
трябва да отпаднат.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
на чл. 76 на ЗУТ и във връзка с
основното
предназначение
на
пътищата - да осъществяват връзка
с други пътища, прилежащи
територии и населени места по
смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 6. Извън
тези случаи в чл. 147 и 152 са
предвидени пътни възли и елементи
за отклоняване на транзитния
поток.
Понятието е дефинирано в чл. 3,
ал. 2 и ал. 8 от ЗП, а ал. 5 на същия
член
от
ЗП
определя,
класификацията
на
републиканските пътища да се
извършва при условия и по ред,
определени от Министерския съвет
(МС).

Текстът е насочващ с оглед
подобряване на ПБ във всички фази
на инвестиционното проектиране.
Съгласно чл. 2 от Наредба
№ РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата
и съдържанието на оценката на
въздействието върху ПБ и на одита
за ПБ, оценката на въздействието
върху
ПБ
е
стратегически
сравнителен
анализ
на
въздействието на нов път или на
съществено
изменение
на
съществуващата пътна мрежа върху
безопасността на пътната мрежа,
която се извършва на началния етап
на планиране преди одобряване на
инфраструктурния проект и се
изготвя на основата на информация,
посочена в наредбата.
Частта за проектиране на земното тяло Браншовата организация подкрепя
като цяло е доста информативна.
наличието
на
информативни
текстове.

№

Институция/
Организация

5

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
(МТИТС)

6

доц. д-р инж.
Донка Гутева,
пенсиониран
преподавател към
катедра „Пътища“

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Изразяват мнение за запазване на
проектната скорост Vпр на 130 км/ч и
връщане на максималната разрешена
скорост за автомагистралите Vдоп също на
130 км/ч, с което ще се постигне
съответствие с Раздел II „Меродавни
скорости“ от Наредбата за проектиране на
пътища и осигуряване на безопасно
пътуване, както по изградените вече
автомагистрали, така и по проектираните в
бъдеще. Изразяваме надежда, че това ще
допринесе и за намаляване на пътните
инциденти.

Приема/не
приема
предложението
Не се приема

14

14

В предложената структура и съдържание на
НПП се съдържат доста части, които нямат
нормативен характер или са решени в
други
нормативни
документи,
като
например:

Не се приема
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Мотиви на предложителя
В проекта на наредба се предлага
увеличаване на проектната скорост за
автомагистрали Vпp на 140 км/ч, което ще
постави
изградените
до
момента
автомагистрали
в
противоречие
с
нормативната
уредба.
Освен
това,
доколкото ни е известно при възложеното
проектиране на АМ „Струма“ с новата
проектна скорост, поради увеличените
стойности на елементите на пътя, са
констатирани огромни прилежащи терени
в сервитута, което довежда до практическа
невъзможност
за
отчуждаване.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от наредбата
проектната скорост Vпp е максималната
скорост, която осигурява безопасното
пътуване на леките автомобили при
свободен режим на движение при мокро и
чисто пътно покритие и в най-тежки
теренни
условия. Използва се за
оразмеряване на основните геометрични
елементи
и
за
установяване
на
допустимите технически параметри на
пътя или на отделни негови участъци.
В тази връзка, въведеното преди няколко
години увеличаване на 140 км/ч на
максималната разрешена скорост Vдоп
(чл.16) за движение по съществуващите
автомагистрали, които са проектирани с
елементи за по-малка проектна скорост,
Vпр=130 км/ч, доведе до увеличаване на
риска при пътуване и намали ПБ на
движение. В резултат се увеличи броят на
пътно-транспортните произшествия и за
миналата 2016 г. страната е на първо място
в черната статистика на Европейския съюз
за загинали в автопроизшествия.
Възлите със свободни решения се
съобразяват с теренни и транспортни
дадености и развиват творческото мислене
на проектантите. То е предмет на други
норми за инвестиционни проекти. В

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Максимално
допустимите
скорости са посочени в ЗДвП и
проектът на НПП се съобразява със
закона. При въведената скорост от
140 км/ч от ЗДвП в проекта на НПП
са заложени и нови изисквания за
проектиране на пътни елементи,
осигуряващи ПБ за движение с тази
скорост,
коригирани
са
и
напречните наклони в полза на
осигуряване на по- добри условия
за ПБ. Проектирането на пътища с
по-висока проектна скорост от
140км/ч не е пречка за намаляване
на
максимално
допустимите
скорости, определени със ЗДвП.
Определено е, че проектната
скорост Vпр е максималната
скорост,
която
осигурява
безопасното пътуване на моторните
превозни средства при свободен
режим на движение при мокро и
чисто пътно покритие и в найтежки теренни условия, съгласно
чл. 14, ал. 1. Съгласно Таблица 1 за
АМ са дадени Vпр от 100 до 140
km/h, като е дадена максимална
допустима скорост Vдоп ≤140 km/h,
което не я прави задължителна за
проектиране, възлагане, прилагане
и изпълнение.

В проекта на НПП има
изисквания за проектиране на
елементи
в
урбанизираните
територии във връзка с допуските

№

Институция/
Организация
- УАСГ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
-при кръговите кръстовища елементите за
градски условия са предмет на друга
наредба;
- дадените схеми за класически пътни възли
с посочените предимства и недостатъци са
повече с образователен характер, а не
нормативен. Възлите със свободни решения
са ограничени неоснователно;

-новата НПП е много утежнена
предложените фази, обем и съдържание;

с

- употребени са чужди думи, които имат
български аналог („трафик“, „байпас“ и
др.);

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя
българска НПП не трябва да фигурират, на чл. 5.
тъй като могат да доведат до объркване

Не се приема

Не се приема

Не се приема

- има нужда от прецизна редакция, за да се
избегнат неточности и повторения (чл. 14 и
чл. 15).
Чл.15 трябва да отпадне
7

ИТИ

Не се приема

15
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Дублира чл. 14 и не разширява
определението на понятието за „проектна
скорост“, а напротив -обърква го
(всъщност това е определението за
профилна скорост в старата наредба).

Браншовата
организация
подкрепя
наличието
на
информативни текстове. В проекта
на НПП схемите за пътните възли
са дадени с предимствата и
недостатъците за проектантите при
вземане на правилно решение и
даване на повече възможности при
проектиране, което не утежнява
съдържанието.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от
Правилника за прилагане на ЗП
обхватът и съдържанието на
проектите за пътища се определят с
наредбите по чл. 36 от същия закон.
Посочените термини „трафик“ и
„байпас“ не са нови и не се ползват
и въвеждат с настоящия проект на
НПП за първи път, а са наложени в
практиката от дълги години.
Терминът се използва в Закона за
пътищата (чл. 10, ал. 8).
Преди
публикуване
задължително се редактират и
прецизират текстовете. В чл. 14 и
чл.15. става въпрос за 2 различни
скорости –Vпр и Vпр,i.
Текстът на чл. 15 ще претърпи
редакция. Определението в чл. 14 се
отнася за участъкова проектна
скорост, а това в чл. 15 - за
проектен елемент с индекс „i“ в
разглежданият участък.

№

8

9

Институция/
Организация

АПИ

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

23

Предложение
В Раздел IV „ Опазване на околната среда“
предлагаме текстът на чл. 23, ал. 1 да бъде:
„При проектиране на пътища, включително
обходни пътища, се предвиждат и
изграждат шумозащитни съоръжения, ако
транспортният шум в прилежащите
застроени територии е по-голям от
граничните стойности на показателите за
шум в околната среда, определени с
„Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента
на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението“
(ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
Във връзка с изисквания за безопасност основна цел на задачата:

Приема/не
приема
предложението
Приема се

Премахването на „скоростта с осигуреност
85% - V85“ и на „профилната скорост –
Vпф“, както и механичното им заместване
със стойности на „проектна скорост – Vпp“
е абсолютно недопустимо! 14.1.1. Тя не
трябва да се бърка с Vпp, Vдоп или
пътна
ограниченията налагани със знаци или
безопасно
наредби. V85, както и Vпp са в основата
ст
при проектирането на безопасни пътища и
се използват при определянето на:
чл.17 и
- напречния наклон в хоризонталните
Приложен
криви;
ие № 1
- минималния радиус на хоризонтална
крива с обратен напречен наклон;

Не се приема

- разстоянието за видимост при спиране и
при изпреварване;

Не се приема

Не се приема
Не се приема

- проверка на взаимното обвързване на
отделните проектни елементи, за контрол
на постигнатата хомогенност на трасето,
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Мотиви на предложителя
Поради дългото наименование на Наредба
№ 6 се губи смисъла на алинеята, защото
се разкъсва изречението.

Погрешно и ще доведе директно до
проектни решения, които ще генерират
повече проблеми по отношение на пътната
безопасност в противовес с основната цел
на
актуализацията
на
нормите!
Концепцията за V85 произхожда от
Германия, от където е почерпен и опита
при разработване на същ. норми. Докато
„проектната скорост“ представлява найобщо максималната безопасна скорост на
единичен автомобил при мокра и чиста
настилка в най-трудните участъци, въз
основа на която се определят допустимите
геометрични елементи, то V85 се разглежда
като оперативната скорост на движение и
се използва предимно за да се получи
необходимото обвързване на отделните
проектни елементи при вече предварително
дефинирана
„проектна
скорост“!
Това е изцяло погрешно и изобщо не
отразява опита на развитите страни, а също
така и заявената цел да се отразят
„европейските изисквания за безопасност
на пътната инфраструктура, както и за

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

По сега действащата НПП (чл. 59) от нормите за проектиране на
пътища към нея) проектната
скорост Vпр е изходна база за
оразмеряване,
а
проектните
решения на трасетата на пътищата
трябва да осигуряват съгласуване
на величините на Vпр с V85 или
Vпф и поддържането им в
определени
съотношения
по
дължината на пътя.
За
напречния
наклон
и
минималния
радиус
на
хоризонтална крива – виж мотиви
към т. 2 от настоящата таблица.
В таблица 7 към чл. 35, ал. 2 са
дадени разстоянията за видимост
при спиране и при изпреварване.
В проекта на НПП е направена
трансформация на скоростта с

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение
построяването на връзката „скорост-път“ и
за оценка на проектните решения от гледна
точка на безопасността на движението.
Както записано в същ. НПП при анализа и
оценката на нови трасета се ползва V85, а
при реконструкции и ремонт Vпp. В
предложената актуализация необосновано
са премахнати V85 и Vпp , както и
изискванията
по
отношение
на
хомогенността на трасето свързани с тях.
Това изключва правилното определяне на
елементите посочени по-горе. Вместо това
механично е предложено в чл.17 и Не се приема
Приложение № 1 това да се извърши чрез
построяване на диаграма „скорост-път“ на
проектна скорост.
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Мотиви на предложителя
прилагане
на
добрите
европейски
практики“ - никъде в Европа, а и по света
няма такива изисквания! Механичното
залагане на последователност от елементи
с различна проектна скорост, няма как да
накара водача изведнъж, и рязко да
промени скоростта при движението си.
Именно поради това концепцията е
„изследване на оперативната V85(Vпф) при
вече зададена Vпp“, а не сглобяване на
отделни елементи с различна Vпp, което е
честа практика за съжаление в нашата
страна и досега. В културно и технически
напредналите страни за V85 са изведени
формули в резултат на полеви изпитвания,
като
например:
- USA -V85=103.04-0.053*CCRs;
- CAN - V85=e(4-561'0000527*CCRs);
- D - V85=60+39.70*e('0 00398*CCRs)
;
- D2 - V85=1000000/(8270+8.01*CCRs);
- FRA - V85=102/((l+346(CCRs/63700)1.5) ;
- AU -V85=101.2-0.043*CCRs,
където CCRs е криволиченето на трасето.
Подобни изследвания в България за
изясняване на връзката „скорост-път“ не са
правени, а заместването на V85 механично с
Vпp освен, че не е обосновано с
изследване, дори е в противоречие и с
международния
опит.
Поради липса на собствен опит и познания
и която (методиката) обаче се явява
излишна, защото е предназначена за
определяне на V85, а не на Vпp.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
осигуреност 85% - (V85) към
проектна скорост – (Vпp) и е
въведено„Vпр,i“,
което
е
еквивалентно
на
профилната
скорост – Vпф, с премахване на
условията за избор между V85 или
Vпф като база за проектиране.
Двата вида проектни скорости са
виртуални
и
имат
различен
физически смисъл Vпp – за целия
пътен участък и Vпр,i е за
определяне
и
проверка
на
елементите от разглеждания пътен
участък “i”- напречни наклони,
радиуси, разстояние на видимост и
др.
Използването на една скорост
Vпp има за цел повишаване на ПБ
като всички изисквания (диаграми,
наклони, радиуси, ъгли, широчини,
ситуационни
елементи
в
приложенията) в проекта на НПП се
редуцирани към Vпр, а не към пониската скорост V85.
Съгласно чл. 19, ал 2 се запазва
изискването за разлика до 10 или
20km/h между Vпр в два съседни
хомогенни участъка. Същевременно
в приложение №1 е подчертано, че
меродавни за безопасността на
движението са участъците за
намаляване на скоростта и е
обърнато
внимание
на
тези
изисквания. Ако няма възможност
за корекция на участъци, които не
осигуряват
изискванията
се
предвиждат
организационнотехнически
мероприятия
за
осигуряване
безопасността
на
движението. Характеристиките на
пътя взаимодействат помежду си,

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
така че не могат да
дискутирани поотделно.

В Приложение №1 на новата НПП е
останала методиката за определяне на
кривината на трасето.

Не се приема

В последствие е даден метод за определяне
на Vпp въз основа на радиуса на кръговите
криви (без дори да се уточни, че става
въпрос за хоризонтални криви), като
широчината
на
настилката,
която
определено влияе върху оперативната
скорост на движение естествено е
изключена.
Отделно, като напълно погрешно и в
противовес
със
изискванията
за
безопасност е определянето на различна
проектна скорост за всеки отделен елемент.

10

Камара на
строителите в
България (КСБ)

31

Има противоречие и „нонсенс“ и в
„теоретичното определяне на „проектна
скорост –Vпpi“ при проектна скорост повисока от 100 км/ч“.
Съгласно Глава трета - Проектни елементи
на пътя, Раздел II - Ситуация, чл. 31,
Таблица 3 за проектни скорости от 100 км/ч
до 140 км/ч са коригирани минималните
радиуси на хоризонтална крива - minRкp в
зависимост от новоприетия максимален
напречен наклон max qKP=6%.
Съгласно чл.32, ал.2 „Параметърът на
преходната крива А се избира в границите
от 1/3 RKP до RKP ." За проектни скорости от
100 км/ч до 140км/ч е необходимо да бъдат
коригирани минималните параметри на
преходната крива min A, както следва:
• Vnp = 100км/ч-R= 600m-minA=150 —>
minA=200;
• Vnp =110км/ч-R= 700m-min A=190 —>
minA=240;
• Vnp = 120км/ч-R= 870m-min A=270 —>

Не се приема

Приема се
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бъдат

С оглед на подобряване на ПБ
има
две
възможности
за
подобряването й :
ограничаване
допустимата
скорост за движение с пътни знаци
или
- подобряване на хомогенността
при криволичене на трасета с
изменение
геометрията
на
проектните
елементи
(криволиченето).
В Приложение №1, т.1.1. на
новата НПП е дадена методиката за
определяне на криволиченето на
трасето.
Проектира се при различни
допустими Vпр, дадени в таблица 1
към чл.12, като има съответни
забележки
под
таблицата
за
изключения при съобразяване със
конкретните условия.
несъответствие в заложените нормативни Предложението за minRкр е в m
изисквания
и е отразено в Приложение № 3
към чл. 31, ал. 1, както и в
Таблица 17 - съобразно Vпр и
minA.

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

11

АПИ

32

12

АПИ

32

13

АПИ

33

№

14

АПИ

35

Приема/не
приема
предложението

Предложение
minA=290;
• Vnp =130км/ч -R= 1050m-min A=330 —>
minA=350;
• Vnp =140км/ч-R= 1250 m-min A=400 —>
min A=420;
Минималните параметри е необходимо да
бъдат коригирани във всяка една таблица и
членове в наредбата, там където фигурират.
В Раздел II „Ситуация“, в чл. 32, ал. 5 т. 1
Приема се
текстът „чл. 23, ал. 3“ следва да се замени с
„чл. 31, ал. 3“.
В текстът на чл. 32, ал. 6 трябва да се
Приема се
премахне думата „хоризонтални“.
В Раздел IV „Напречни наклони и
Приема се
уширения“ текстът „чл.33, ал.2 и 3“ от
чл.42, ал.4 да се замени с „чл. 41, ал.2 и 3“
В Раздел III „Надлъжен профил“ текстът „т. Частично не се
3“ от чл. 35, ал. 8 следва да се замени с „т. приема
6.3.“

По отношение на чл.42, ал.2:
В чл.42, ал.2 (който е доста след чл.31, ал.1)
е посочено, кога трябва да се използва
допълнително
въведения
максимален
напречен наклон от 6%.

15

ИТИ

Не се приема

42
Също в чл.42, ал.2 се казва, че максималния
напречен наклон от 6% трябва да се
използва при проектна скорост по-голяма
от 100 км/ч, а навсякъде в таблиците има
стойности и за скорост равна на 100 км/ч.

Не се приема
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя

Тук не е направена корекция
съответствие с новото преномериране
членовете от наредбата.
Терминът е „преходни криви“, а
„хоризонтални преходни криви“.
Поради въведената нова номерация
приложенията

в
на
не
в

Поради въведената нова номерация в
Приложение № 6 т. 3 остава,
приложенията
заради наличие на формула 6.3 към
приложението. Ще се извърши
редакция съгласно направената
забележка
към
новата
преномерация на ПНПП.
В нормативните документи не бива да се
Член 31, ал. 1 определя
допускат подобни практики с пояснения от проектирането на радиусите на
зад-напред, които правят документа хоризонталните кръгови криви,
нечетлив и труден за работа - т.е би които не трябва да са по-малки от
трябвало още в началото да се посочи кога минималните радиуси, посочени в
трябва да се използва цитирания в табл. 3 към същия член, докато
таблицата 3 параметър, а не след 12 чл. 42, ал. 2 регламентира
страници!
изисквания към напречния наклон
Друга неточност, отново недопустима за на платното за движение. В този
нормативен документ
случай систематичното място на
ал. 2 е в чл. 42.
От табл. 3 към чл. 31, ал. 1 от
проекта на НПП е видно, че
максимален напречен наклон от 6%
се използва за определяне на
минималните
радиуси
на
хоризонталните кръгови криви при
проектна скорост до 90 km/h, а
максимален напречен наклон от 7%

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
- при проектна скорост от 100 km/h
до 140 km/h.
Алинеята се редактира, като пред
думите „по-голяма“ се добавят
думите „равна или“.

16

ИТИ

42

В Раздел IV Напречни наклони и уширения
Приема се
е смущаващо, защото в чл. 42, ал.3 е
записано, че при основен ремонт се допуска
промяна (т.е. може и да е намаление) на
напречния наклон с 1%, а разликата между
избрания и отчетения наклон не трябва да
надвишава 1% - т.е може да има още едно
намаление с 1%.
Освен това да се предлага 1% нормирана
грешка при обхват на стойността от 4,5% Частично не се
(7%-2,5%)
означава
изначално
да
приема
регламентираш 22% процента грешка при
избора на напречен наклон, което в днешно
време е недопустимо, и не отговаря на нито
една добра практика в нормите за
проектиране на пътища, била тя европейска
или международна.

В Глава шеста „Пътно платно“, Раздел I
„Общи изисквания“ е въведен нов текст с
чл. 52, за пътните платна в урбанизираните
територии. Желателно е текстът от стария
чл. 46 да се допълни към новата Наредба.
17

АПИ

Не се приема

52
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Няма как да се реализира добро сцепление
без отвеждане на повърхностните води от
настилката. Както вече бе констатирано
няма отделен раздел който да формулира
изисквания по този проблем, Така
поставените
изисквания
осигуряват
възможност практически за намаление с
2% на изисквания нормативен напречен
наклон, което е недопустимо от гледна
точка на безопасността на движение (без да
отчитаме факта, че след това при
изпълнението техническата спецификация
задава още един толеранс, което може още
да влоши крайния продукт). Водачът не
мисли когато се движи дали ползва път
след „основен ремонт" или нов изискванията трябва да са еднакви и не
трябва да има компромиси именно с оглед
гарантирането на безопасността, поради
което чл. 4 ал.1 е недопустим и трябва да
отпадне! Този текст, ако остане в този си
вид ще има крайно негативно влияние
върху безопасността!
Остава празнина в текста, след като е
премахнат неправилно текстът на стария
чл. 46, който пояснява, че тази част се
отнася за пътните платна извън чертите на
населените места.

За отвеждане, повърхностни води и
сцепление, виж мотивите от т. 3 от
таблицата.

В чл. 42, ал.3 не се определя
нормирана грешка, а се допускат
отклонения.

В чл. 1, ал.1 от проекта на
наредба е определен еднозначно
обхватът на наредбата, а именно, че
определя техническите изисквания,
норми
и
нормативи
при
проектиране на републиканските и
местните пътища извън границите
на
урбанизираните
територии,
наричани за краткост „пътища“.
Когато се посочва изключение се
упоменава за къде важи това
изключение, в случая е коректно

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
посочено.

18

АПИ

19

Българска
Браншова
Асоциация по
Пътна
Безопасност
(ББАПБ)

20

21

22

59

64

ББАПБ

ББАПБ

ББАПБ

В Раздел II „Елементи на пътното платно“ Частично не се
има несъответствие между текста на чл. 59,
приема
ал. 1 т. 5 и 6 и елементите на пътното
платно показани на Фигура 30. Също така
във фигурата са въведени абревиатури АМ, СП и Г, които са некоректни
В раздел IV да се включи текстът на чл.64а,
Приема се
ал.2 от предходната разработка на УАСГ.

73
зона за
безопасно
ст (ЗБ)

В наредбата да се включи текстът на ал.7 на
чл.64а от предходната разработка на УАСГ

Приема се

Да се включи в чл.73, ал.1, дефиницията на
зоната за безопасност в чл.64а, ал.1 от
предходната разработка на УАСГ.

Приема се

Фиг.32 да бъде фиг.30 а от предходната
разработка на УАСГ, като измерването на
широчината на ЗБ става от ръба на
настилката.

Приема се

73
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При определяне на съставните елементи на
габаритите ( Раздел III) е прието да се
използва само абревиатурата за Габарит Г.
В наредбата липсват описаните в
предходната разработка на УАСГ - чл.64а,
ал.2, четири мероприятия преди да се
пристъпи към поставяне на предпазни
огради. Те са много важни и следва да
останат в текста.
В наредбата липсва отношение към
вертикалния динамичен габарит като
опасно място, както е в чл.64а, ал.7 на
предходната разработка на УАСГ.
Предлаганата дефиниция на ЗБ в чл.73,
ал.1, е непълна, тъй като са премахнати
основните функции на ЗБ, дадени в чл.64а,
ал.1 на предходната разработка на УАСГ.
Тези функции са причината, поради която
се предприемат специални мерки за
обезопасяване
на
прилежащото
пространство.
Предложената нова фиг.32 заменя фиг.30а
в предходната разработка на УАСГ. В
новата фигура 32 е допусната грешка означението на платно за движение
противоречи на дефиницията му в §6, т.3
от ДР на ЗДП. При автомагистралите
приемането на началото на зоната за
безопасност от крайната линия на лентата
за движение значително намалява обхвата
на зоната. Лентата за принудително
спиране играе ролята на зона за
възстановяване
на
траекторията
на
автомобила (“recovery zone”) и тя не влиза
в зоната за безопасност. Фиг.30а от
предходната разработка на УАСГ дава

Няма намерено несъответствие с
фигура 30, но ще има допълнителни
пояснения с редакция и премахване
на абревиатурите.

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

По отношение на друг геометричен
елемент, който оказва значително влияние
върху безопасността на движението широчината на лентите за движение и на
банкета:

23

ИТИ

73

Нашата препоръка е да се запазят или
намалят още малко широчините на лентите
за движение, а широчините на банкетите да
не
се
увеличават.
По-ефективна мярка би била например
забраната за разполагане на рекламни
съоръжения в рамките на пътното платно и
въвеждане на изискване за разполагането
на каквито и да е съоръжения или
конструкции (необслужващи пътищата)
извън въведената с чл.73 „безопасна зона“.
Определението и фиг. 32 на безопасната
зона трябва да се редактира, защото
понятието „активна лента за движение“ при
автомагистралите
например
означава
крайна лява лента, а във показаната фигура
от една страна „платното за движение“ е
„б“ (което е правилно), но освен това има и
друга котировка, която включва банкета „е“
и ивица след банкета „с“, което вече е
неправилно.

Мотиви на предложителя
визуална представа и за изискване към
вертикалния габарит на съоръженията или
препятствията. В действащите Технически
правила на АПИ за ограничителните
системи по пътищата (ОСП) от 2010 г.
широчината на ЗБ се измерва от ръба на
настилката, а не от крайната маркировъчна
линия. Широчината на ЗБ се измерва по
същия
начин,
както
в
немските,
норвежките и словенските норми, така и в
нормите на почти всички държави членски
на ЕС
При по-широки ленти за движение се
увеличава
скоростта
на
движение
(независимо от ограниченията налагани
Частично не се със сигнализация), което естествено води и
приема
до по-висока аварийност. При по-широки
банкети пък безопасността на движение се
увеличава.
При
нормирането
на
широчините на лентите за движение и
изобщо на елементите от напречния
профил на пътя, освен мерките за
безопасност, трябва да се отчита и как това
влияе и върху други две важни
характеристики:
пропускателната
способност и строителната стойност. Найобщо по-малката широчина на лентите за
движение е по-безопасна и води до поевтини решения, но ако е много ниска,
може да доведе до проблеми с
пропускателната
способност,
докато
увеличаването на широчината на банкета
води до подобряване на безопасността, но
увеличава и строителната стойност.
При прегледа на актуализираната НПП се
установи, че:
·
в някои случаи е намалена широчината
на лентите, но е увеличена широчината на
банкетите;
·
добавени са нови габарити, но е
изключен най-малкия от старите.
Имайки предвид, че при нас практически
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Приема се забележката, като се
прецизират фигурата за зоната за
безопасност и посочените текстове.

Широчините на лентите за
движение не са променени и
съответстват на съществуващите
норми за проектиране в т.ч. и на
УПАП-79.
В проекта на НПП са дадени
различни комбинации широчини на
лентите за движение с цел
осигуряване движението на потока
от товарни коли/тирове, като с
намаляване
на
скоростта
се
намалява и широчината на лентата
за движение.
Никъде няма намаляване на
банкета, а само увеличения на места
с по 0,25m в полза на осигуряване
на безопасността, включително и за
Г 6.
По отношение на „забраната за
разполагане
на
рекламни
съоръжения“ е въведена „зона за
безопасност“ (ЗБ)

№

24

25

Институция/
Организация

ББАПБ

ТРАНСПОРТНА
ИНДООР И
АУТДООР
РЕКЛАМНА
АСОЦИАЦИЯ
(ТИАРА)

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

В наредбата да се включи описанието на
опасните места от четвърта степен, дадени
в предходната разработка на УАСГ.

Приема се

Билбордовете са причислени към “опасните
места от трета степен, свързани с риск за
пътуващите в МПС” (чл. 74, ал.4 от
проекта). С оглед на всичко посочено погоре, бихме искали от текста на чл. 74, ал.4,
т. 2 да бъде премахната думата
“билбордове”

Не се приема

74

74
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя
проблеми с пропускателната способност на
Определението за ЗБ и фиг. 32 са
пътищата извън населени места нямаме, а редактирани и е добавена нова
от друга страна не сме особено богати за да схема.
си позволим скъпи решения
В ал.5 на чл.74 на наредбата от опасните
места са отпаднали пътните окопи с
дълбочина над 30 см и с наклон на откоса
равен или по-голям от 1:3 (чл.64б, ал.5, т.6,
от предходната разработка на УАСГ).
Ежегодно стават десетки ПТП със загинали
и ранени водачи и пътници в автомобили,
попаднали в такива окопи.
В същата алинея са включени като
неопасни насипи с височина до 10 м, насип
с наклон между 1:1,5 и 1:3, което е
отстъпление от Техническите правила за
ОСП на АПИ, където нормата е височина
до 3 м и наклон до 1:3. Пропуснато е като
опасно място откос в изкоп с наклон до 1:3
и откос в изкоп със скални издатини или
камъни с височина над 30 см. Тези
отстъпления и пропуски ще оставят много
потенциални места за ПТП необезопасени.
Като са поставени в една група със
стълбове за надлези, дървета с диаметър
над 10 см. (измерен на 0,30 см. над земята)
и пънове с диаметър над 20 см., стълбове,
които не са с осигурена безопасност и
други
подобни,
наречени
общо
“недеформируеми
едностранни
препятствия”.

Разпоредбата
не
предвижда
ограничения за поставяне на
рекламни
съоръжения
(“билбордове”). В чл. 74 се прави
класификация
на
потенциално
опасните места – в степени от
съответен риск. Като физически
елементи
„билбордове“
също
присъстват в класификацията. От
2010 г. в продължение на 7 години
действат „Технически правила за
приложение на ОСП от РПМ“ на
АПИ, като през това време тяхното
прилагане не представлява проблем.
При наличие на посочените в чл.74
препятствия в БЗ следва да се
прилагат
„щадящи“
пасивни

№

26

Институция/
Организация

МВР

По чл.;
част; глава
от ПНПП

75

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Предлагаме в раздел „Мероприятия“ от
таблица 19, при дейности за обезопасяване
на опасни места на автомагистрали и
пътища от I, II и III клас за всички проектни
скорости да бъде добавена нова точка с
текст „Полагане на стоманена предпазна
ограда“.

Не се приема
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Мотиви на предложителя

В чл. 75, ал. 3 е посочено, че
„Мероприятията, които се прилагат за
обезопасяване на опасни места в
зависимост от видовете пътища и
проектната скорост са съгласно табл. 19.“.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
обезопасяващи
пътни
принадлежности съгласно БДС EN
12767:2008 или ОСП съгласно БДС
EN 1317, при изпълнени изисквания
на безопасните отстояния за
съответният път и зона, в която се
намира
съоръжението,
ако
приоритет
е
превантивното
запазване на човешкия живот, а не
след получаване на статистика за
това.
При положение, че билбордове са
обезопасени с ОСП или са
изпълнени като „щадящи“, т.е. да са
деформируеми – наличието им не
следва да е проблем.
Широчината на “безопасната зона”
е логично да варира в зависимост от
проектната скорост и тя е част от
пътната безопасност като се основа
на член 71, параграф 1, буква в) от
Договора за създаване на ЕО
(понастоящем член 91 от Договора
за функционирането на ЕС (ДФЕС).
Директива
2011/82/ЕС
на
Европейския парламент и на
Съвета, приета въз основа на член
87, параграф 2 от ДФЕС.
Стоманената
(еластична)
предпазна ограда (СПО) е един от
елементите на ограничителните
системи за пътища (ОСП), с които
се постигат изискваната степен на
пътна безопасност, съхраняване
здравето
на
участниците
в
движението,
годност
и
взаимозаменяемост при употреба.
Има ОСП за превозни средства, за
пешеходци и за мотоциклети.
Различните конструкции ОСП са
дефинирани от БДС EN 1317 и
включват предпазни съоръжения –

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Да отпадне табл. 19 от чл. 75 на наредбата.

27

Приема/не
приема
предложението

Не се приема

ББАПБ
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Мотиви на предложителя

В табл.19 на наредбата са дадени
мероприятията за обезопасяване на
опасните места. За нас звучи абсурдно при
проектна скорост 100 км/ч и малка
интензивност
на
движението
обезопасяването да става с пътна
маркировка, с ограничение на скоростта, с
пътни знаци или със стабилизиране на
банкета. Начинът за обезопасяване е
предмет на технически правила или на
специална наредба.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
предпазни огради, начални, крайни
и преходни елементи и буфери
срещу удар.
Смятаме,
че
изискване
за
употреба на СПО е много
ограничаващо. Прилагането на
ОСП предвижда използването на
подходящите
елементи
за
конкретната ситуация.
С „Технически правила за
приложение
на
ограничителни
системи
за
пътища
по
Републиканската пътна мрежа“ от
2010 на АПИ се отменят или
напълно
заменят
„Технически
правила
за
приложение
на
стоманени предпазни огради по РП
от 1994 г.“
Не се приема – в наредбата са
заложени минимални изисквания за
обезопасяване на опасните места.
При движение с проектна
скорост 100 км/ч и по-висока при
малка интензивност на движението
в опасните места за водачите на
МПС задължително следва да се
осигурят пътна маркировка, знаци и
останалите
обозначения
за
конкретните участъци от пътя. В
противен случай не се осигурява
тяхната
безопасност
и
информираност.
Всеки конкретен случай следва
да се анализира ПБ и балансирано
да се прилага, след икономически
анализ.
Организирането и финансирането
на
дейностите,
свързани
с
въвеждането
на
средства
за
ограничаване на скоростта на
движение,
са
задължение
и
отговорност на администрацията,

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
управляваща
пътя,
собственика на пътя.

В разпоредбата на чл.75, ал.1 се указва, че
следва да се избягва поставянето в
безопасната зона на съоръжения, които
могат да се причислят към опасните места.
Посредством цитираните разпоредби, на
билбордовете недвусмислено и еднозначно
е приписано качеството на “опасни места”.

28

ТИАРА

75

Не се приема

Предлагаме текстът на разпоредбата на чл.
75, ал.2 да бъде допълнен, както следва:
“В случаите, когато не може да се изпълнят
изискванията на ал. 1, както и когато в
участъка на извършваната реконструкция,
респ. основен ремонт (рехабилитация) на
пътя има законно изградени съоръжения,
собственост на физически лица (ФЛ) и/или
юридически лица (ЮЛ), които спадат към
изброените в чл. 74, ал.4, опасните места
задължително се обезопасяват с други
мероприятия”
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или

на

Категорично не сме съгласни с това
Виж мотивите към т. 25 до т. 27
твърдение и произтичащите от него от настоящата таблица. Други
ограничения за поставяне на рекламните мероприятия за обезопасяване са
съоръжения. Това наше становище се предвидени и посочени в чл. 75.
базира на редица факти, сред които на
първо място е официалната статистика на
НСИ за ПТП в страната (Справка Т2) по
“Вид на ПТП”. Според същата за 2016г.
ПТП, които са от вида “блъскане в
крайпътно съоръжение” съставляват 1,7%
от всички ПТП за годината. За сравнение
през същия период броят на ПТП от вид
“блъскане в дърво” и “блъскане в стълб” са
над 8%. Дори ПТП “блъскане в предпазна
ограда” надвишават с над 1% броя на
произшествията от вид “блъскане в
крайпътно съоръжение”. Нещо повече при блъскането в предпазна ограда (която
би следвало да е поставена, както говори и
името й, за да предпази участниците в
движението) процентът на загиналите е над
3 пъти по-голям от тези при блъскане в
крайпътно съоръжение. Изключително
важно е да се посочи и че в понятието
“Крайпътно съоръжение” влизат не само
билбордове, а и всякакъв вид пътни знаци,
указателни табели и пр. съоръжения. Т.е
категорично може да бъде направен
изводът, че процентът ПТП, завършили с
блъскане в билборд е много по-малък от
1,7%. Заявявам категорично, че ние
подкрепяме всяка разумна законодателна
инициатива за постигане на така
посочените в мотивите към проекта на
НПП цели, насочени към повишаване
безопасността на движението по РПМ, но
недопускането на разполагането на
билбордове няма да допринесе по какъвто

№

29

Институция/
Организация

АПИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

76

30

АПИ

90

31

АПИ

91

32

АПИ

93

Приема/не
приема
предложението

Предложение

В таблица 20 (Съставни елементи на
типовите пътни платна) към чл. 76 има
неточности при скоростите, например за
Г27 е дадено 100 км/час, а следва да е
съответно 130 или 120 км/час.
В Глава осма „Пътни принадлежности“, в
чл. 90, ал. 2 текстът „чл. 72 - 75“ следва да
се замени с текстът „чл. 72“.

Приема се

Смисълът на текстът от чл. 91, ал. 1 е
същият, както на текста от чл. 23, ал. 1.
Може да се направи препратка към чл. 23.
Текстът на чл. 93, който неправилно е
сложен
в
Глава
осма
„Пътни
принадлежности“ да се премести съответно
в
алинеи
3
и
4
от
чл.110:
„Чл. 110. (1) В урбанизирани територии
разполагането
и
пресичанията
на
инженерни мрежи и съоръжения на
техническата
инфраструктура
с
автомобилния път се проектират при
спазване изискванията на Наредба № 8 за
правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в
населените места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); (2)
Извън
урбанизирани
територии
разполагането на надземните и подземните
проводи се устройва и проектира при
спазване на изискванията на действащите
нормативни актове за съответния вид
техническа инфраструктура (подземи и
надземни проводи) и при условията на чл.
4, ал. 2.; (3) В случаите на полагане на
инженерни мрежи и съоръжения на

Приема се –

Приема се

Приема се
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Мотиви на предложителя
и да е начин за това. Това е така, тъй като
билбордовете не са причината, нито
предпоставката за нарастването и въобще
за случването на ПТП.
За габарит Г 27 има трета - аварийна лента,
а при габарит Г 25,50 няма лента, а
проектната скорост е една и съща - 100
km/h, което не е правилно.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Тук се посочва, къде е възможно да се Следва да стане не „чл. 72“, а
разполагат пътните принадлежности по допълнено „чл. 72, чл. 73 и чл.74“.
принцип, а не се определя точното им
местоположение. ОСП се поставят в
съответствие с изискванията посочени в
Техническите правила за приложение на
ОСП по РПМ.
Не е допустимо да се повтарят текстове в
нормативен документ.
За Глава четиринадесета „Пресичане и
разполагане на други комуникации“,
Раздел II „Подземи и надземни проводи“
АПИ предлага структурни промени, без да
се променя смисъла на текстовете, с цел
всичко за инженерните мрежи да е събрано
в една глава.

№

33

34

Институция/
Организация

ИТИ

АПИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
техническата инфраструктура успоредно на
пътя, същите се разполагат извън обхвата
на пътя, като сервитутната им граница
отстои на разстояние най-малко 2,00 т от
линията на обхвата на пътя.;(4) В зоната на
банкета се допускат само кабели за
интелигентни
транспортни
системи,
свързани с управлението на движението.;
(5) Разполагането па инженерни мрежи и
съоръжения
на
техническата
инфраструктура в района на мостове, извън
обхвата на пътя се съгласува със
съответната администрация, управляваща
пътя, индивидуално за всеки мост.;(6)
Конструктивното решение за пресичането
на пътя от инженерни мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура трябва да
осигурява
възможност
за
тяхната
експлоатация, поддържане и ремонт без да
се засяга обхвата на пътя.“
Липсват указания или изисквания за избор
на тип пътен възел

Приема/не
приема
предложението

Приема се

104

105

„Чл. 105. (1) Търговските крайпътни обекти
(ТКО) са дефинирани в чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за специално ползване на
пътищата (ДВ, бр. 62 от 2001 г.). Те се
разполагат извън обхвата на пътя, в
обслужващата зона на пътя. (2) Достъпът
на ТКО до пътищата се осъществява
посредством пътни връзки, техническите
параметрите, па които се определят в
зависимост от вида и класа на пътя. (3) При
пътища с две платна за движение и при
пътища първи и втори клас с натоварване
по-голямо от 3000 МПС/24ч между
входящата и изходящата пътни връзки
задължително се осигурява трасе за
локално платно с широчина най-малко 6,00
м, разположено извън обхвата на пътя,

Приема се
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Мотиви на предложителя

В същ. НПП имаше поне чл.104 за избор на
тип пътен възел (макар да не беше добре
изяснено за каква интензивност на
движението става дума).

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Включени са изисквания за избор
на тип пътен възел в зависимост от
интензивността на движението.
Типовете габарити, пътни платна и
пътни връзки са съгласно чл. 146.

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

35

АПИ

111

36

Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройствот
о (МРРБ) -

№

254

Предложение
отделено със странична разделителна
ивица. Достъпът от и до площадката на
обекта се осъществява само от локалното
платно. (4) При пътища с две платна за
движение пътните връзки към локалното
платно се проектират, със забавителен и
ускорителен шлюз, както при пътен възел и
се спазват изискванията на Глава
седемнадесета „Пътни възли на две и
повече нива“ от тази наредба. (5) При
пътища първи и втори клас с натоварване
по-голямо от 3000 МПС/24ч пътните
връзки
към
локалното
платно
се
проектират, както съответни ленти при
кръстовища. (6) При проектирането на
забавителния и ускорителния шлюзове
може да се използва лентата за
принудително спиране или банкета, при
осигуряване на банкет с широчина
съответстваща на габарита на пътното
платно за съответния клас на пътя. (7) При
пътища втори клас, с натоварване по-малко
от 3000 МПС/24И и при пътища трети клас,
пътните връзки към ТКО се осъществяват
посредством пътни връзки, както при
кръстовища, при спазване изискванията на
Глава
шестнадесета
„Пътни
кръстовища“.(8) При пътища втори клас, с
натоварване по-малко от 3000 МПС/24И и
при пътища трети клас се резервира терен
за локално платно в собствения имот,
предвид осигуряване на транспортния
достъп при поява на инвестиционни
намерения в съседни имоти.
В Глава петнадесета „Общи положения“ в
чл. 111, ал. 9 да се допълни на края текст „и
изхода“.
Считаме, че следва да се уточни, че за
всички обекти е необходимо становище от
съответното
държавно
геозащитно
дружество за територията (съгласно т. 79, §
5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ,

Приема/не
приема
предложението

Приема се –
Приема се –
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Мотиви на предложителя

Преходът е елемент както на отсечките за
забавяне, така и на отсечките за
ускоряване.
В чл. 254 е посочено, че е необходимо „
….. и становище при райони със сложни
теренни особености или райони, в които
могат да се очакват сериозни геоложки
проблеми“.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

№

37

38

39

40

Институция/
Организация
дирекция
„Благоустройство и геозащита“
инж. Николай
Главинчев

инж. Николай
Главинчев

инж. Николай
Главинчев

Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройствот
о (МРРБ) дирекция УТНЕ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
държавните дружества за геозащита са:
Геозащита ЕООД – Варна, Геозащита
ЕООД – Плевен и Геозащита ЕООД –
Перник).
Предлагам на работната група да
259 до 290 преразгледа и обмисли всички текстове от
проекта за Наредба от чл. 259 до чл. 290.
В чл.259 и след това се въвежда „Част
„Пътна””, която не е включена към днешна
дата като проектна част в „Наредба №4 за
обхвата
и
съдържанието
на
инвестиционните проекти”. В същото
време некоректно е въведен раздел
„Геодезия” към част „Пътна”.
259

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Частично се
приема

Предложенията са преразгледани и
в голямата си част са приети.

Частично не се Част „Геодезическа” е отделна проектна
приема
част от инвестиционния проект и е една от
задължителните части, които са основание
Не се приема за издаване на разрешение за стоеж.
по отношение Липсва съгласуваност с „Наредба №4 за
на забележката обхвата
и
съдържанието
на
за
част инвестиционните проекти”.
„Пътна“.
Приема
се
забележката.

Наредба №
4 не
обхваща
проектирането на пътища. Съгласно
чл. 36 от Закона за пътищата, на
чието основание е разработена
наредбата
проектирането,
строителството,
ремонтът
и
поддържането на пътищата се
извършват
при
спазване
на
техническите норми и правила,
определени с наредби на министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството.
Думата
„раздел“ е заменена с „част“.

В чл. 260, ал. 7 след „Кадастрални планове“
да се добави „и карти“.

Приема се

От проекта на наредбата трябва да
отпаднат: чл. 269, чл. 280, чл. 291, а от чл.
264 и чл. 285 – думите „част „Парцеларен
план““.

Приема се
принципно.

260

264
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В момента са създадени и се изработват
кадастрални карти за значителна територия
на страната съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър. С последните промени в
него територията с влязла в сила КК
значително се увеличава и ще се използва
за
нуждите
инвестиционното
и
устройственото проектиране.
Устройствения план се разработва в
съответствие с изискванията на Наредба №
8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените планове и не е част от
инвестиционното
проектиране.
Инвестиционният
проект
(идеен,
технически или работен) се изработва въз
основа на действащия устройствен план.

Неточно е цитирано позоваването.
Текстът „и карти“ е добавен в ал. 2,
т. 7 в съответния член на новата
номерация (чл. 256).

Текстът в чл. 264 и в чл. 285 е
редактиран. Парцеларният план
като част от проекта за подробен
устройствен план, (в т. ч. работен
устройствен
план),
заедно
с
инвестиционния проект за целия
обект, самостоятелни съставни
части от комплексният проект за
инвестиционна
инициатива
за
техническа
инфраструктура
съгласно чл. 59 и чл. 150 от ЗУТ.

№

41

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
УТНЕ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

264

Приема/не
приема
предложението

Предложение
От проекта на наредбата следва да отпаднат Частично не се
чл. 272, чл. 284, чл. 288, т. 15 и т. 16, чл.
приема
294, а от чл. 264 и чл. 285 – думите „част
„Управление на строителните отпадъци““.
С оглед ефективно постигане на целите, за
които се изработват цитираните планове, е
необходимо в инвестиционния проект да се
определят някои специфични мерки и
изисквания, които се отнасят до здравето и
безопасността при изпълнението на
строителните и монтажните дейности,
както и подходите, целите и основните
прогнози за количеството и вида на
генерираните отпадъци, в съответствие с
конкретните
проектни
решения
по
отделните части на инвестиционния проект,
които впоследствие да се детайлизират в
плана по безопасност и здраве, съответно в
плана за управление на строителните
отпадъци.
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Мотиви на предложителя
Съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на
територията (ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от
2017 г.) планът за управление на
строителните отпадъци и планът по
безопасност и здраве вече не са части от
инвестиционния проект. На основание чл.
156б от ЗУТ тези планове се одобряват от
общинската
администрация
преди
откриване на строителната площадка и/или
преди започването на дейностите по
изграждане или премахване на строеж.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
„Планът за управление на
строителните отпадъци“ и „Планът
по безопасност и здраве“ не са част
от инвестиционния проект и не са
необходими
за
издаване
на
разрешение за строеж, но следва да
се изготвят преди откриването на
строителната площадка по ред,
предвиден в ЗУТ. За пътните обекти
не се приема да отпаднат
техническите
изисквания
към
подходящи за влагане в строежа на
пътя
третирани
строителни
отпадъци. Заложени са минимални
изисквания за тях в част “Опазване
на околната среда“, които се
спазват в другите проектни части на
инвестиционния проект с оглед
определяне на обема им.
За изпълнение на горното
чл. 272 се редактира и става чл. 273,
чл. 284 отпада, а от чл. 288 отпадат
т. 15 и т. 16. Създава се разпоредба
за „План за управление на
строителните отпадъци“, с която
планът се определя като част от
документация към договори за
проектиране и строителство на
пътни обекти (инженеринг) и се
разработва съгласно чл.11 ал.1 от
Закона за управление на отпадъците
и Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане
на
рециклираните
строителни
материали, приета с ПМС № 267 от
2017 г. (обн. ДВ. бр. 98 от 2017 г.)
по реда на чл. 156б от ЗУТ.

№

42

Институция/
Организация

Камарата на
инженерите по
геодезия (КИГ)

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Изразява
категорично
несъгласие
с
предложения проект на Наредба № РД-0220 от 2017 г. за проектиране на пътища по
следните членове: чл.264, чл.265, чл.275,
чл.279, чл.285, чл.286, чл.290, чл.295 и
чл.298.

КИГ

Приема се

264

Предлага наложителни изменения на
цитираните членове, по един от двата
предложени
варианта
за
изменение
(основен А и Б), съгласно основната идея
на авторите на проекта, както следва:

43

Приема/не
приема
предложението

264

Принципно се
приема

Мотиви на предложителя
Част „Геодезия” се неглижира и променя
на раздел, включващ само изходните данни
за проектиране, като името на раздела
заблуждава, че в него се включват всички
геодезически
дейности,
свързани
с
инвестиционния процес - вертикално
планиране, трасировъчни планове, данни и
др. Същевременно глава 32 Работен проект
(РП), раздел I Общи положения, третира
незнайно защо като обхват и съдържание
дейностите само по част „Геодезия”. В
глава 32 Работен проект, раздел III Обхват
и съдържание на ТП и РП при
рехабилитация на съществуващи пътни
обекти - отново текстовете се отнасят само
до
геодезически
дейности,
като
несполучлив опит пътни инженери да
извършват проектантски дейности по част
„Геодезия”.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Всички алинеи и точки да отпаднат поради
Приет
е
вариант
А
от
неприложимост
в
Раздел
„Общи предложението на КИГ
положения” на „Работен проект!
Текстовете в проекта на НПП са
коригирани и има нова номерация.

(А.) Раздел „Геодезия”: да се промени на
част „Геодезия“ (в чл.264, чл.279, чл.285,
ал.1 и чл.298); да отпадне в чл.265, ал.3,
чл.286, ал.3 и в наименованието на Раздел
IV на глава 32; да се добави към
наименованието на раздел III на глава 32,
като
геодезическите
дейности
в
инвестиционното проектиране да се
добавят на точното им място, а именно:
В чл. 285 да се измени както следва:
„Работният проект за нови пътни обекти се
разработва по данни от „Геодезическо
заснемане" на терена и обхваща част
„Пътна"
в
т.ч.
раздел
„Геоложко
проучване“, Част „Геодезия“ и Част
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За бележката за парцеларния
план виж мотивите по т. 40 от
настоящата таблица.

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
„Конструктивна“, част „Парцеларен план“,
част „Организация и безопасност на
движението“, част „Временна организация
и безопасност на движението“, част
„Управление на строителните отпадъци“ и
„Ландшафтно устройство и опазване на
околната среда“.’’

Приема/не
приема
предложението

За Плана за управление на
строителните отпадъци и Плана по
безопасност и здраве виж заб. по т.
41 от настоящата таблица.

Чл. 290. В част „Пътна“ се разработва
раздел
„Геодезия“,
който
включва:
описание на необходимите геодезически
работи, показващо, че максимално се
удовлетворят
изискванията
на
техническото задание на възложителя;
подробно описание на изискванията по
отношение на съоръженията, които трябва
да се изградят при изпълнението на обекта;
местата, където трябва да се направят
локални тахиметрични снимки във връзка с
проектирането на кръстовища, пътни
възли, подпорни,укрепителни или джоб
стени и други съоръжения.
Чл. 279. В обяснителната записка на част
„Пътна“ се прави кратко описание на
изискванията към раздел геодезия, с оглед
изискванията на "Техническото задание"
на Възложителя. Подробно се описват
изискванията към тази част по отношение
на съоръженията, които трябва да се
изградят при изпълнението на обекта и
местата където трябва да се направят
локални тахиметрични снимки във връзка с
проектирането на кръстовища, пътни
възли, подпорни,укрепителни или джоб
стени и други съоръжения.

В чл. 290 да се измени аналогично на чл.
279, както следва: „В част „Геодезия" се
включва: описание на необходимите
геодезически работи, показващо, че
максимално се удовлетворят изискванията
на техническото задание на възложителя;
подробно се описват изискванията към тази
част по отношение на съоръженията, които
трябва да се изградят при изпълнението на
обекта; местата, където трябва да се
направят локални тахиметрични снимки
във връзка с проектирането на кръстовища,
пътни възли, подпорни, укрепителни или
джоб стени и други съоръжения.”

44

КИГ

264

(Б.) Раздел „Геодезия” да се преименува на
раздел „Геодезическо заснемане” в чл.264,
чл.265, ал.3, чл.279, чл.285, ал.1, чл.286,
ал.3, чл.290, чл.298, в наименованието на
Раздел IV на глава 32 и да се добави към
наименованието на раздел III на глава 32.
Да се прецизират наименованията на част
от текстовете, както следва:

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Не се приема
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В чл. 279 „раздел геодезия“ се
премахва.
Част
„Геодезическа"
е
обособена като самостоятелна част
от инвестиционния проект.

Приет
е
вариант
А
от
предложението на КИГ с отделна
част “Геодезическа“.
Текстовете са преработени, няма
конфликт, има нова номерация.

№

45

46

Институция/
Организация
КИГ

КИГ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

265

265

Приема/не
приема
предложението

Предложение
В чл.265, ал.2, т.20 и чл.275, ал.2, т.13 да се Частично не се
заличат, а текстът да стане част от чл.295,
приема
ал.4, нова т.5.
В чл.265, ал.4, т.6 и чл.276, ал.3, т.6 текстът
„проект за вертикална планировка” да се
заличи и да се добави чл.295, ал.4, нова т.6:
„проект за вертикална планировка на
кръстовища”.
В чл.265, ал.2, т.20 и чл.275, ал.2, т.13
текстът „Трасировъчен план с” да отпадне

47

КИГ

265

48

КИГ

49

инж. Николай
Главинчев

265

50

инж. Николай
Главинчев

265

51

инж. Николай
Главинчев

265

275

В чл.265, ал.4, т.6 и чл. 276 (275 вероятно),
ал.3, т.6 текстът „проект за вертикална
планировка” да стане: „чертеж с теренна и
проектна повърхнина”

В чл. 265, ал.2, т. 20 текстът „трасировъчен
план с координати на главни и подробни
точки” да се замени с „проектни
координати на главни и подробни точки”.
В чл. 265, ал.4, т.6 текстът „проект за
вертикална планировка” – да отпадне.
В чл. 275, ал.2, т. 13 текстът „трасировъчен
план с координати на главни и подробни
точки” да се замени с „проектни
координати на главни и подробни точки

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Има отделна част “Геодезическа“.
Термините „трасировъчен план и
вертикална планировка” са в
обхвата на част „Геодезическа“ в
съответствие с Наредба № 4.
Принципно се
Виж мотивите от т. 42 и т. 45 от
приема
настоящата таблица.
Текстовете на чл. 275 и чл. 295 са
коригирани и няма конфликт. В
тази част проектът на НПП е
редактиран изцяло, има нова
номерация.
Частично не се
В наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
приема
и
съдържанието
на
инвестиционните проекти в чл. 3.,
ал. 1, т. 3, буква ”а”; чл. 99., ал. 1, т.
8; Глава 16 „Част геодезическа“; чл.
102, ал. 4; чл. 107, ал. 2; чл. 108, ал.
1, т. 6, към част „геодезическа” се
използват понятията „трасировъчен
план и вертикална планировка”.
Принципно се
Виж мотиви от т. 42 до т. 47 от
приема
настоящата таблица.
В проекта на НПП са обособени
отделни части „Геодезическа“ и
„Паркоустройство
и
благоустройство“
(„Ландшафтно
устройство“).
Има
и
нова
номерация на членовете.
Принципно се С проекта за трасировъчен план се Виж мотиви от т. 42 до т. 48 от
приема
определят точностите, инструментите, настоящата таблица.
методите за трасиране и е част от проекта
по част „Геодезическа”.
Принципно се „Вертикална планировка” е проект по част Виж мотиви от т. 42 до т. 49 от
„Геодезическа”.
настоящата таблица.
приема
Принципно се
приема
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С проекта за трасировъчен план се Виж мотиви от т. 42 до т. 50 от
определят точностите, инструментите, настоящата таблица
методите за трасиране и е част от проекта
по част „Геодезическа”.

№

Институция/
Организация

52

инж. Николай
Главинчев

53

инж. Николай
Главинчев

54

инж. Николай
Главинчев

55

КИГ

По чл.;
част; глава
от ПНПП
275

275

279

КИГ

285

57

инж. Николай
Главинчев

285

58

КИГ

286

59

КИГ

286

60

инж. Николай
Главинчев

286

61

инж. Николай
Главинчев

286

КИГ

295

Приема се
Принципно се
приема

В чл. 279 текстът „локални тахиметрични
снимки” - да се замени с „подробни
геодезически заснемания”.

Принципно се
приема

В чл.285 да отпаднат ал. 2 и ал. 3

Принципно се
приема

285

56

62

Предложение
В чл. 275, ал.3, т. 2 в края на последното
изречение да се добави „или върху
кадастралната карта”.
В чл. 275, ал.3, т.6 текстът „проект за
вертикална планировка” - да отпадне.

Приема/не
приема
предложението

В чл.285 и чл. 295 термините „GNNS" и
„GNSS" да се коригират на “ГНСС”.

Приема се

В чл. 285 и чл. 295 текста „GNNS” и
„GNSS” да се замени с „ТНСС”.

Приема се

В чл.286, ал.4, т.6, буква д) текстът
„Трасировъчен план” да стане „Чертеж с
данни за пространствено определяне на
кръстовището"
В чл.286, ал.4, т.11 да се измени на: „план
на кръстовището с теренна и проектна
повърхнина в подходящ мащаб”
В чл. 286, ал.4, т.1, 6, д да текстът
„трасировъчен план”- да се замени с
„ситуация с проектни координати”.

Принципно се
приема

В чл. 286, ал.4, т.11 - да отпадне.

Принципно се
приема

В чл.295, ал.1 текстът „Техническият и
работен проект....” да се коригира на: „Част
„Геодезия” на техническия и работен
проект при нови пътища и ....”

Принципно се
приема

Мотиви на предложителя
Мотивите са като описаните по-горе.

„Вертикална планировка” е проект по част Виж мотиви от т. 42 до т. 52 от
„Геодезическа”.
настоящата таблица.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.
„Тахиметрични снимки” е остарял термин, Виж мотиви от т. 42 до т. 53 от
наименован от геодезически уред за настоящата таблица.
измервания.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.
Виж мотиви от т. 42 до т. 54 от
настоящата таблица.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.
Приема се с пълно изписване
значение на абревиатурата при
първия
запис
(ГНСС-глобални
навигационни спътникови системи).
Виж мотиви от т. 56 настоящата
таблица.
Виж мотиви от т. 42 до т. 57 от
настоящата таблица. Има отделна
част „Геодезическа“ с прецизирани
текстове.
Виж мотиви от т. 42 до т. 58 от
настоящата таблица.

Принципно се
приема
Принципно се
приема
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

С проекта за трасировъчен план се
определят точностите, инструментите,
методите за трасиране и е част от проекта
по част „Геодезическа”.
„Вертикална планировка” е проект по част
„Геодезическа”.

Виж мотиви от т. 42 до т. 59 от
настоящата таблица.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.
Виж мотиви от т. 42 до т. 60 от
настоящата таблица.
Виж мотиви от т. 42 до т. 61 от
настоящата таблица.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.

№

63

Институция/
Организация

КИГ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

295

64

КИГ

295

65

КИГ

295

Предложение
В чл.295, ал.2 след израза „обяснителната
записка” да се добави Техническият и
работен проект....” да се коригира на: „Част
„Геодезия" на техническия и работен
проект
при
нови
пътища
и…
В чл.295, ал.4 да се добави нова т.4:
„цифров модел на терена на база
геодезическото заснемане, който да се
използва като основа за бъдещото
проектиране на нови пътища"
В чл.295, ал.4, т.3 текстът „е подходящ
мащаб” да се коригира на „в подходящ
мащаб”
В наредбата е въведен (чл. 297) нов раздел
„Геоложки проучвания“ на техническите и
работни проекти (без мотиви), в който
подробно са посочени обхватът и
съдържанието на новия раздел „Геоложки
проучвания“
за
тези
фаза
на
инвестиционните проекти.

66

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Виж мотиви от т. 42 до т. 62 от
настоящата таблица.
Има отделна част „Геодезическа“ с
прецизирани текстове.

Принципно се
приема

Принципно се
приема

Принципно се
приема
Приема се

297
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Считаме, че е неприемливо да се създава
раздел „Геоложки проучвания“ към части
„Пътна“
и
„Конструктивна“
на
техническите и работни, което е в
противоречие с действащата нормативна
уредба.
Технологичното/систематично място на
тази документация („раздел „Геоложки
проучвания“), която по съдържание
съответства на „Инженерно-геоложките
проучвания“
(доклади)
е
в
предварителните проучвания (мотивите са
посочени в т. 1 от становището).
При
необходимост
от
допълване/детайлизиране на изработеното
инженерно-геоложките проучвания за
всяка фаза на инвестиционните проекти
(като
самостоятелни
проучвателни
документации, част от предварителните
проучвания)
или
по
време
на
строителството, следва да се изработват
геотехнически експертизи/допълнения към
вече изработените инженерно-геоложки
проучвания
(като
самостоятелни
документации), което е в съответствие с
действащата нормативна уредба (в т.ч.
Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за

Раздел „Геоложки проучвания“ се
променя навсякъде в проекта на
НПП в „Инженерни проучвания“ с
различен обхват (разписан в
доклади,
становища
и/или
геотехнически
експертизи,
допълнения към вече изготвените
инженерни проучвания или като
самостоятелни документации).

№

67

68

69

70

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Считаме, че следва да се прецизира и
Приема се
поясни понятието „утвърдени“, като се
вземе
предвид,
че
съгласно
ЗУТ
устройствените планове и инвестиционните
МРРБ-дирекция
проекти се „одобряват“, а инженерно„Благоустройство
297
геоложките и хидрогеоложките проучвания
и геозащита“
за строителство в свлачищните райони се
„приемат“ от специализиран състав на
съответния експертен съвет към органа,
компетентен
да
одобри
подробния
устройствен план (чл. 96, ал. 3 и 4).
Преценката
за
възлагане
на
Приема се
предварителните проучвания, в т.ч. на
частично
„геологопроучвателните
работи“
(инженерно-геоложки
проучвания),
МРРБ-дирекция
съгласно чл. 138 от ЗУТ и частите на
„Благоустройство
297
инвестиционните проекти, съгласно чл.
и геозащита“
139, ал. 2 от ЗУТ, е на възложителя.
Считаме, че систематичното място на
начина на възлагане на „геологопроучвателните
работи“
(инженерногеоложки проучвания) не е в тази наредба.
Чл. 298 да отпадне поради дублиране на Частично не се
КИГ
298
текстовете с чл.295.
приема
Разпоредбите на Част трета, Глава десета от
проекта на наредба следва да бъдат Не се приема
съобразени с разпоредбата на чл. 59 от
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на
МТИТС
Част Трета територията на Република България,
съгласно
която
собствениците
на
автоспирки са длъжни да ги оборудват с
двустранно или тристранно заграден навес,
места за сядане и разписание.
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Мотиви на предложителя
проектиране на геозащитни строежи,
сгради и съоръжения в свлачищните
райони).

В чл. 297, ал. 1 е посочено, че „Раздел
„Геоложки проучвания“ на техническия и
работен проект се изготвя въз основа на
утвърдени предварителни проучвания и
ИП… „.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Виж мотиви на т. 40 и т. 66 от
настоящата таблица.
Има корекция на текстовете и нова
номерация.

В раздел „Геоложки проучвания“ на Приема се частично без последното
техническите и работни проекти (чл. 297, изречение. Виж мотиви от т. 1 от
ал. 2) е посочено, че „Геолого - настоящата таблица.
проучвателните работи на фаза технически
проект се извършват за всички обекти, по
възлагане от проектанта в съответствие с
изискванията на възложителя.“ и (чл. 297,
ал. 3) „Геолого - проучвателните работи на
фаза технически проект се изпълняват въз
основа на писмена заявка от проектантите
по части пътна и конструктивна“.
Има корекция в текстовете с
др.редакция и нова номерация.
Настоящата
наредба
е
за
проектиране на пътища извън
урбанизираните
територии,
съгласно
чл.
1
от
ПНПП.
Предложението е нерелевантно към
настоящата наредба и е относимо
към Наредба 2 за планиране и
проектиране на комуникационнотранспортните
системи
на
урбанизираните територии. Прави
се редакция на тестовете и

№

71

72

73

74

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
УТНЕ

АПИ

АПИ

АПИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

По Част Шеста - Обхват и съдържание на
инвестиционните проекти за пътища:
предлагаме в Глава двадесет и осма Общи
положения да се създаде нов член, който да
гласи: „Проектите за републиканските и
Част
местните пътища, вкл. улиците в
Шеста
населените места и селищните образувания,
които едновременно са участъци от
републикански или общински пътища се
разработват в обхват и съдържание,
съгласно Част Шеста на наредбата.“
За
Глава
дванадесета
„Търговски
крайпътни обекти“ също е предложен
редактиран само граматически текст, като
Глава
същественото изменение е само в
дванадесет
стойността
на
средно-денонощната
а
годишна интензивност на движението за
МПС, която от 5000 МПС/24ч е променена
на 3000 МПС/24 ч:
В Глава шестнадесета „Пътни кръстовища“
има допуснати много повторения на
Глава
текстове, неясноти по отношение на
шестнадес критериите за избор на типа на лентите,
ета
несъответствия
между
стойности
определени в текст и същите посочени в
таблица.
Предлагам към Глава двадесет и осма
„Общи положения“ да бъде добавен
следния текст:„С тази част се определя
обема и съдържанието на инвестиционни
Глава
проекти за републикански и местни
двадесет и пътища, като се изработва една проектна
осма
документация за целия обект, независимо
от това дали същия преминава извън или в
урбанизирани територии.“

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
номерация на разпоредбите в
проекта за НПП, които се отнасят за
разположението,
а
не
за
оборудването на спирките.
Създава се нова разпоредба за
обхвата
и
съдържанието
на
инвестиционните
проекти
за
пътища в Глава двадесет и осма към
раздел „Общи положения“.

Приема се
принципно

Приема се

Приема се

Трябва да се отстранят и коригират за да не
се получат двусмислия или да се дава
възможност за тълкуване на текстовете в
нормативния документ.

Приема се

По повод инициативата за изменение и Този текст ще се прецизира
допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за съвместно с текста от т. 71 на
обхвата
и
съдържанието
на настоящата таблица.
инвестиционните проекти АПИ е изразила
становище с писмо изх. № 04-16952/07.07.2017 г., което потвърждава и към
настоящия момент, а именно: „независимо
от използването на различни нормативни
документи за проектиране техническите
параметри на пътищата в урбанизирана
територия, и извън нея, проектната
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№

75

76

Институция/
Организация

КИГ

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя
документация за съответната пътна отсечка
трябва да е една и с един и същи обем и
съдържание за целия обект - пътна
отсечка“.
Предложения
материал
е
разработен на основата на „Инструкция за
обема и съдържанието, текстовете и
графичното оформяване на проучвателните
и проектни работи в пътното строителство“
- 1976 г. издадена от Главно управление на
пътищата. Материалът не е осъвременен и
съобразен с вида и съдържанието на
проектите изработвани през последните 10
години. Необходимо е да се преработи
цялата част, като се структурира в
съответствие с фазите на проектиране, вида
на строителство, като точно и ясно се
определят
отделните
части
на
инвестиционния
проект.
Обема
и
съдържанието на всяка част да бъде ясно и
кратко описан, като се има предвид че тя
съдържа текстова и графична част.
Текстовата част съдържа: обяснителна
записка, таблици и инженерни изчисления
и количествени сметки.

Раздел III на глава 32 да се коригира на:
Приема се
„Обхват и съдържание на част „Геодезия"
на техническия и работния проект”
В
„допълнителни
разпоредби“
са
Приема се
две определения е крайно недостатъчно
предложени
само
две
определения/ принципно със
допълните
дефиниции на термини, липсва списък със
забележка
лни
символи и означения, както и съдържание
разпоредб
и

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Отразено е.

глава 32

Считаме, че § 1 от Допълнителните
разпоредби следва да отпадне.

77

МРРБ-дирекция
УТНЕ

§1

78

Министерство на
регионалното

§1

Приема се

Дирекция „Правна“ съгласува проекта
на наредба със следните предложения: .
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В нормативен документ не се дава
съдържание. Към използваните
текстове и формули са дадени
символи и означения.
В забележката липсва конкретно
предложение. Виж т. 77 и 78 от
таблицата за отпадане на § 1.
Предвид
факта,
че
за
понятията Отпада
„реконструкция на пътища“ и „ремонт на
пътища“ има дефиниция в Закона за
пътищата. В ЗУТ също е дадена такава за
„реконструкция“ и „основен ремонт“.
След запознаване на дирекция „Правна“ с
изразени становища по проекта на наредба,

№

79

Институция/
Организация
развитие и
благоустройствот
о (МРРБ) дирекция
„Правна“

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Предлагаме § 1 от допълнителните
разпоредби
да
отпадне,
тъй
като
„реконструкция на път“ и „основен
ремонт/рехабилитация на път“ са легално
дефинирани в Закона за пътищата.
Предлагаме
в
преходните
и
заключителните разпоредби да се предвиди
нов
§
4
със
следния
текст:
„§ 4 Наредбата влиза в сила …. след
обнародването й в Държавен вестник и се
прилага за пътищата, чието проектиране
започва след този срок.“
Досегашният § 4 да стане § 5, а в случай, че
предложението за отпадане на § 1 от
допълнителните разпоредби бъде прието,
да
се
отрази
преномерация
на
разпоредбите.
Запитване по увеличението на стойностите
на нормите за максимално допустима
скорост при автомагистралите на 140 км/ч в
същото Приложение №1 няма да допринесе
за намаляване на аварийността по
пътищата, а ще създаде условия за
увеличаването й.
Това увеличение е необосновано и е
направено само за да подкрепи чисто
административното (а от гледна точка на
безопасността
крайно
негативно)
въвеждане на максимална стойност от 140
Приложен
км/ч за „скорост на движение на водача“ в
ие №1
Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
Би
трябвало
разработчиците
на
нормативните документи да правят разлика
между понятията „проектна скорост“ и
„скорост на движение на водача“ още
повече, когато става въпрос за норми за
проектиране на пътища, но явно в случая не
е така. Използването на Vпp= 120 км/ч не
изисква задължително да се използват
елементи, които да не позволяват движение
със 140 км/ч, а дори обратното.
Въвеждането на проектни скорости над 130

Приема/не
приема
предложението
Приема се

Мотиви на предложителя
съдържащи по същество бележки и
предложения,
свързани
със
строго
техническия характер на урежданата
материя,
както
и
констатирани
несъответствия, моля да имате предвид, че
са извън компетентността на дирекцията.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Приема се

Не се приема
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Не напразно, в повечето държави с пониска
аварийност
и
травматичност
допустимата скорост на движение е
ограничена под 130 км/ч - 120 или 110
км/ч. Ако се прегледа световния опит, ще
се види, че никъде, в никои НПП няма
нормирана допустима скорост на движение
по-висока
от
130
км/ч!
Абсолютно същата констатация важи и за
проектната
скорост
(ПС)
в
съществуващите норми тя е 120 км/ч,
докато в актуализацията е увеличена на
140 км/ч.
Налагането обаче на изключения (редовна
практика в нашата страна за съжаление),
като например използване на по-малки от
нормираните за съответната ПС радиуси на
хоризонтални криви води до значително
влошаване на безопасността, независимо
каква е стойността на ПС! Отново, ако се
провери световния опит няма да се намери
развита държава, в НПП на която, да
фигурира максимално допустима стойност
за Vпp по-висока от 130 км/ч., и по
конкретно:

Разглеждаме норми за проектиране
на нов път или реконструкция на
съществуващ път с цел да се
осигури
възможно
безопасно
пътуване за целия проектен срок на
експлоатация
при
определена
проектна скорост, като в случая при
автомагистралите тя е от 100 до140
км/ч. Виж мотиви от т. 29 от
таблицата. Проектната скорост е
различна
от
административно
допустимата скорост (АДС) за
движение по пътя, в случая за
автомагистрала. АДС не е редно да
е равна на максимално допустима
скорост при проектиране, а следва
да е по-ниска от нея. В определени
места е възможно да се надвиши,
напр. с цел изпреварване на друго
МПС.
Забележката по отношение на
„скорост на движение на водача“ е
релевантна към Закона за движение
по пътищата (ЗДвП).
По-високата проектна скорост

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
км/ч е необосновано, а от гледна точка на
безопасността би трябвало да се запази
съществуващата максимална проектна
скорост от 120 км/ч.

Приема/не
приема
предложението
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Мотиви на предложителя
Австралия -120 км/ч; Англия - 120км/ч;
Белгия -120 км/ч; Германия -130 км/ч;
Канада
-130
км/ч;
САЩ-130 км/ч; Франция -120 км/ч;
Холандия - 120 км/ч; Швейцария - 130
км/ч;
Швеция
-110
км/ч;
Япония
-120
км/ч;
В нашата страна няма изследвания какви
трябва да са нормативните изисквания при
ПС от 140 км/ч (същото важи и за
останалите ПС-ти), а както се вижда няма и
от къде да почерпим и приложим нужния
ни в случая международен опит. Освен
това не трябва да се пренебрегва и факта,
че значително по-богати от нас страни са
се ограничили в по-ниски стойности на
„ПС“, докато използването на по-висока
стойност (нашия случай) неизбежно води и
до по-скъпи решения, които не можем да
си позволим или ако го направим - стигаме
след това до т.нар. „изключения“, които се
отразяват негативно на безопасността! И от
финансова гледна точка въвеждането на
проектна скорост от 140 км/ч е
необосновано - справка последните
проекти за АМ „Хемус“, които се наложи
да бъдат преработени за по-ниска ПС, за да
стане по-ниска строителната им стойност.

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
осигурява по-голяма безопасност на
елементите на пътя и е съпроводена
и с по-добри проектни мерки за
обезопасяване. Строителството на
пътища е скъпо и трябва да
предвижда бъдещите тенденции на
развитие. Трябва да се проектира за
дълъг срок на експлоатация и с подобри параметри на елементите на
пътя. Не е проблем проектираните с
по-висока
проектна скорост
пътища да се използват и при пониски допустими скорости.
Виж мотивите към т. 4 от
таблицата.
Използването на Vпp= 120 км/ч
или 140 км/ч в равнинен терен
принципно няма голяма разлика, но
в планинска местност вече е друго.
Такива са препоръките на Глава
втора,
„Основни
положения“,
Раздел I „Общи изисквания.
Основни характеристики“ и таблица
1 и забележките към нея. - 1.
Проектните скорости за всеки клас
на пътя се отнасят за равнинен,
хълмист и планински терен.
2. За първокласните пътища е
посочена максималната допустима
скорост от 100 km/h, която може да
се въведе, съгласно чл. 21, ал. 2 от
Закона за движение по пътищата.
3. При тежки теренни условия
участъци от автомагистралите може
да се проектират с проектна скорост
100 km/h,а скоростните пътища с
проектна скорост 90 km/h.

№

80

81

82

Институция/
Организация

ИТИ

ТИАРА

доц. д-р инж.
Донка Гутева

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Според нас е по-добре структурата на НПП
да следва до колкото се може като
последователност действията, които се
извършват
от
проектантите
при
разработване на проектните решения.
Нашата препоръка е да има нова ЧАСТ
ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ в която
нова
да бъдат посочени изисквания към
ЧАСТ
проучването
на
интензивността
на
ПРЕДПРО движението, избора на пътното платно и
ЕКТНИ напречния профил на пътя, сравнението и
ПРОУЧВ избора на вариантни решения, социалноАНИЯ
икономическия анализ на пътните проекти,
геоложките,
земно-механичните
и
геодезическите проучвания и всичко което
се извършва преди да започне същинското
проектиране на пътя.

Приема/не
приема
предложението
Не се приема

Считаме, че при реконструкция и на
основен ремонт на пътни участъци, в които
законно вече има законно разположени рекламни
разположе съоръжения, които спадат към групата на
ни
недеформируемите
едностранни
рекламни препятствия и същите не могат да бъдат
съоръжени подменени
с
деформируеми,
то
я
принципалът на пътя би следвало да
предвиди поставянето на ограничителни
системи.
Редица въпроси, имащи съществено
значение за проектирането не са застъпени
в настоящата Наредба за проектиране на
пътища (НПП), по-важни от които са:

Не се приема

- интензивността на движението – анализи
Пропуснат
и прогнози;
и

Не се приема

- методика за сравнение на вариантни
решения;

Не се приема
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Мотиви на предложителя
В този аспект в нашата страна съществува
една лоша практика на пътната ни
администрация в заданието за проектиране
да се залага предварително освен
проектната скорост и габарита за който
трябва да бъде проектиран пътния участък,
като това става чисто административно (с
управленско решение, без обосновка,
аргументация или технико-икономически
анализ), без да има изследване за
ефективността на приетото пътно платно,
независимо, че и по същ. норми има
изискване такова да се прави. Това, в много
случаи води до необосновано скъпи
решения за нашата страна, именно защото
преди да се стигне до изпълнението, е
необходимо да се направят проучвания на
интензивността
на
движението
и
респективно на ефективността на приетото
след това пътно платно.
Проектът за НПП третира поставянето на
ограничителни
системи
за
пътища
съгласно БДС EN 1317, като мероприятия
за обезопасяване на опасни места (ефектът
на което, съгласно наведената по-горе
статистика, е спорен)

интензивността е в основата на всички
проектни решения
за правилен избор по експлоатационни и
финансови
съображения
след като е цитиран „свободен режим на
движение“
пътната настилка е с много голям принос
за безопасността и стойността на пътя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Направена е нова редакция на
чл.6: „Пътищата се проектират след
подробни инженерни проучвания, в
т.ч.
геоложки,
геотехнически,
хидрогеоложки,
хидроложки,
природо-климатични и др., като
съдържанието им се определя в
зависимост от местоположението,
вида, характера и спецификата на
обекта.“
Изисквания
за
предпроектни
проучвания са включени в чл.157,
ал. 1, т. 1; чл.193, ал. 3 и Таблица 42
към нея.; чл.224; чл.229; чл. 250, ал.
1, т.1; Глава двадесет и девета –
„Предварителни
(прединвестиционни) проучвания“,
както и в Раздел II „Обхват и
съдържание на предварителните
проучвания“.
Виж мотивите към т. 25 до т. 27 от
настоящата таблица.

Изисквания за интензивност,
проучване и анализ на движението
са включени в чл. 10 и чл. 119, ал. 1,
които следва да са част от
техническото
задание
на
възложителя
Чл. 11, ал. 2 изисква сравнение на
вариантни решения. Методиката за
сравнение
е
отговорност
на

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение
- нивата на обслужване на пътищата;

83

ИТИ

Мотиви на предложителя

Възложителя
Нивата
за
обслужване
пътищата са разгледани в
„Технически
правила
изисквания за поддържане
пътища“ на НАПИ 2009 г.

Не се приема

- конструиране и оразмеряване на пътната
настилка.

Не се приема

Текстовете не са актуални и в тях липсват
цели важни раздели, които се отнасят за
проектиране на пътни възли и кръгови
кръстовища, на зони за отдих, за обхват и
съдържание на пътните проекти и др.

Не се приема

Пропуснат
и

Страница 38 от 54

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Според мотивите за изменението на
съществуващата Наредба № 1 от 2000 г. за
проектиране на пътища (НПП), основната
причина е привеждането на НПП в
съответствие с европейските изисквания за
безопасност на пътната инфраструктура,
както и за прилагане на добрите
европейски практики

на
и
на

По
предложение
на
АПИ
разработването на тази част е
отпаднало.
Използването на 4-ри метода за
оразмеряване на пътни настилки са
в процес на актуализация.
Пътни възли и кръстовища са
разгледани в: чл. 90, ал. 4; чл. 105,
ал. 4; в Част четвърта „Пътни
кръстовища и пътни възли“, Глава
петнадесета, от чл. 111 до чл. 153
включително, както и в членовете
за обхват и съдържание на пътните
проекти: в чл. 216, чл. 265, чл. 275,
чл. 279, чл. 286, чл. 290, и чл. 296.
Площадките за отдих са подробно
разгледани в чл. 74, чл. 104 и в
членовете за обхват и съдържание
на пътните проекти: в чл. 265, чл.
286, чл. 296.
Обхватът и съдържанието на
инвестиционните
проекти
за
проектиране
на
пътища
са
разгледани в „Част шеста“ на
проекта на НПП, включително
„Обхват
и
съдържание
на
предварителните
проучвания“,
„Обхват и съдържание на идейния
инвестиционен проект“, „Обхват и
съдържание на техническия проект
при строителство на нови пътни
обекти, както и за техническия
проект при рехабилитация на
съществуващи пътни обекти“,
както и „Обхват и съдържание на

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
работния проект при строителство
на нови пътни обекти, както и за
работния проект при рехабилитация
на съществуващи пътни обекти“.

Пропуснати са следните важни елементи:
- предварителни
проучвания;

или

пред

Не се приема

проектни

Като изключим коментираната вече Част
шеста от проекта на НПП, то направеното
предложение за нови важни раздели, които
да обхванат „установените в резултат на Виж мотивите на т. 80 и т. 82 от
анализа липси" не е достатъчно.
настоящата таблицата.

- проучване и анализ на интензивността на
движението;

Съгласно мотивите на т. 80 от
таблицата

- оразмеряване на пътните настилки;

Съгласно мотивите на т. 82 от
таблицата

- проектиране на асфалтовите смеси;

84

ИТИ

Изисквания
към
асфалтови
пластове и смеси, както и
проектиране на работна рецепта на
асфалтовата смес (включително и
работна рецепта и допустими
отклонения, студено и горещо
рециклиране)
са
дадени
в
„Техническа спецификация“ на
АПИ 2014 г.
Оценка
на
грапавостта
и
коефициента на сцепление има
зададена в “Технически правила и
изисквания за поддържане на
пътищата“ от 2014г. и Наредба от
2012 г. за поддържане и текущ
ремонт на пътищата.

Пропуснат
и

- сцеплението на пътните настилки;
- отводняване на пътното платно;
- мерки за смекчаване на въздействията
върху околната среда;
- сравнение и избор на вариантни проектни
решения.
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Виж мотивите на
настоящата таблица.
Виж мотивите на
настоящата таблица.

т.

2

от

т.

2

от

Виж чл. 7; чл. 8; също и целият
Раздел IV - Опазване на околната
среда;

№

Институция/
Организация

85

доц. д-р инж.
Донка Гутева

86

ИТИ

87

88

89

ТИАРА

ТИАРА

ТИАРА

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Предложение за целесъобразно разделяне
на НПП в отделни книжки (подобно на поразделяне
стария
вариант
на
„Указания
за
в отделни
проектиране на автомобилни пътища“ книжки
УПАП), при което да се печатат наново
само тези части които се променят.
използвани са чуждици
чуждици

Не се приема

Въвеждат се ограничения за поставяне на
билбордове в така наречената “безопасна
безопасна зона”, чиято широчина варира в зависимост
зона
от проектната скорост на съответния път от
10 м. за автомагистрали и СП до 4,50 м. за
пътища от I, II и III клас.
Технологиите,
използвани
при
изграждането
на
конструкциите
на
рекламните съоръжения се развиват в крак
със съвременните тенденции, в резултат на
което е абсолютно неправилно между
понятията “билборд” и “недеформируемо
едностранно препятствие” да стои винаги
билборд
знак на равенство.

Не се приема

С проекта на Наредба № РД-02-20 от 2017
г. за проектиране на пътища (НПП) се
въвеждат въвеждат ограничения по отношение на
ограничен поставянето на рекламни съоръжения
ия за
покрай пътищата от републиканската пътна
рекламни мрежа (РПМ):
съоръжени
я

Не се приема

Не се приема

Не се приема
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Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Виж мотивите на т. 82 от
настоящата таблица.
Новата НПП следват по структура Това е цялостен нормативен акт
максимално старата НПП. Части от старата съгласно Закон за нормативните
НПП са запазени без промени (серпентини, актове (ЗНА) и Указ № 883 за
пространствено трасиране и др.)
прилагане на ЗНА, ДВ бр. 46 от
2007 г.
биха могли да се заменят с български думи Обща забележка, липсва конкретно
предложение.
При
конкретно
посочване би могло да се коригира.
Виж мотивите към т. 25 до т. 27 от
настоящата таблица.

Вече са в процес на изпитване и съвсем
скоро ще навлязат масово в употреба при
изграждането
на
конструкциите
на
съоръженията материали и технологии,
които омекотяват евентуален удар в тях и
предпазват пътниците в катастрофиралото
МПС. Тази промяна е израз на отговорното
отношение на рекламния бранш към всеки
един човешкия живот, независимо от
изключително малкия брой на трагични
случаи, при които ПТП е завършило с удар
в рекламно съоръжение.

В случая билбордовете са посочени
по отношение на съществуващите
изградени съоръжения по РПМ.
При ползване
на „щадящи“
елементи
и
конструкции
отговарящи на БДС EN 12767:2008
–
„Пасивна
безопасност
на
носещите конструкции на пътните
принадлежности. Изисквания и
методи за изпитване“ за тяхното
изграждане - не следва да са
предмет на забележката. Виж
мотивите към т. 25 до т. 27 от
настоящата таблица.
Посоченият проект на Наредба пряко Вече е разгледано, виж мотивите
засяга правата и законните интереси на към т. 25 до т. 27 от настоящата
членовете на нашата асоциация, които са таблица.
компании,
стопанисващи
рекламни
съоръжения (билбордове, мегабордове и
пр.), голяма част от които са разположени
по
републиканската
пътна
мрежа.
Ограниченията
ще
доведат
до
постепенното унищожаване на цял един
сегмент от рекламния бизнес в страната.

№

90

91

92

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Геология

Геология

Геология

Предложение
Считаме, че технологичното/ систематично
място
на
инженерно-геоложките
проучвания е в предварителните (пред
инвестиционни)
проучвания,
като
самостоятелни проучвания „Инженерногеоложки (и хидрогеоложки) проучвания
(доклад)“.

В наредбата е запазено мястото на
инженерно-геоложките проучвания за част
„Конструктивна“ на идейния проект за
пътните тунели (чл. 262, ал. 3, т. 4),
съгласно който „инженерно-геоложките
проучвания трябва да предхождат всички
останали
проектни
и
проучвателни
дейности“), което е в съответствие с
действащата нормативна уредба (в т.ч. с
Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015
г. за технически правила и норми за
проектиране на пътни тунели (чл. 6)
„Тунелите се проектират въз основа на
подробни
инженерно-геоложки,
геотехнически и хидроложки проучвания
на терена, през който преминават.“) и е в
противоречие с другите текстове в
наредбата.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Приема се

Вече е разгледано – виж мотивите
към т. 66 от настоящата таблица

Мотиви на предложителя
В наредбата (чл. 251) е изменено
технологичното/систематично място на
инженерно-геоложките
проучвания
в
процедурата за подготовка и изработване
на инвестиционните проекти (без мотиви),
като те не са включени в предварителните
(пред инвестиционни) проучвания в
противоречие с действащата нормативна
уредба (в Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за
проектиране на пътища (чл. 6) „Пътищата
се проектират след подробни инженерногеоложки, хидроложки проучвания“).
Частично не се Считаме,
че
предложението
е
приема
неприемливо, тъй като предназначението
на инженерно-геоложките проучвания е да
установят
инженерно-геоложките
характеристики/условия
в
района
(участъка)
за
строителство
и
да
прогнозират
изменението
им
при
строителство и експлоатация на сградите и
съоръженията. В случай на свлачищните
процеси, информация за състоянието на
терена в свлачищно отношение е
необходима
преди
изработване
на
инвестиционните проекти и е необходима
предпоставка
за
определяне
на
местоположението, избора на вариантни
решения и др. на пътните обекти.

Считаме, че е необходимо изясняване/ Частично не се
унифициране/
синхронизиране
на
приема
използваните в наредбата понятия и
термини с използваните в действащата
нормативна
уредба.
Предлагаме
навсякъде в наредбата в:

В наредбата са използвани/въведени
следните понятия и термини: „геоложки
условия“
(чл.
252,
чл.
254
за
предварителните проучвания); „геоложка
записка“ (чл. 260, ал. 2, т. 18 за
обяснителната записка на идейния проект);
„инженерно-геоложка характеристика“
(чл. 262, ал. 2, т. 6, чл. 262, ал. 3, т. 4 за
- предварителните (пред инвестиционни)
част „Конструктивна“ на идейния проект,
проучвания – да се посочат: „Инженерно- Частично не се чл. 267, ал. 2, т. 3 за част „Конструктивна“
геоложки (и хидрогеоложки) проучвания
приема
на техническия проект за нови обекти, чл.
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Съгласно новата редакция на чл. 6
от ПНПП: „Чл. 6. Пътищата се
проектират
след
подробни
инженерни проучвания, в т.ч.
геоложки,
геотехнически,
хидрогеоложки,
хидроложки,
природо-климатични и др., като
съдържанието им се определя в
зависимост от местоположението,
вида, характера и спецификата на
обекта.“
В чл. 262, ал.2, т.6 и ал., 3, т.4 се
изискват
инженерно-геоложки
характеристики, въз основа на
предварителни проучвания. Не са
обозначени конкретни текстове „в
противоречие с другите текстове в
наредбата“ .
За предварителните проучвания,
идейния, техническия и работни
проекти ще се направи препратка в
съответствие
с
действащата
нормативна уредба, в т.ч. Наредба
№ 12 от 2001 г. за проектиране на
геозащитни строежи, сгради и
съоръжения в свлачищните райони
по отношение инженерно-геоложки
(и хидрогеоложки) проучвания
(доклад).

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
(доклад)“, което е в съответствие с
действащата нормативна уредба, в т.ч.
Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на
геозащитни строежи, сгради и съоръжения
в свлачищните райони;

- идейния, техническия и работния проекти
– в записката (обща и по части) и
графичните материали да се посочат:„геоложка
и
хидрогеоложка
характеристика/условия“
на
района
(участъка)
или
в
зависимост
от
спецификата:
„Геотехническа
експертиза/допълнение към инженерногеоложките проучвания (доклад)“, което е в
съответствие с действащата нормативна
уредба, в т.ч. Наредба № 12 от 3 юли 2001
г. за проектиране на геозащитни строежи,
сгради и съоръжения в свлачищните
райони.

При
необходимост
от
използване/въвеждане
на
други/нови
термини и понятия, които не се използват в
сега действащата нормативна уредба,
съдържанието им следва да бъдат
конкретизирано.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя
268, ал. 2, т. 3 за обяснителната записка на
част „Конструктивна“ в техническия
проект за нови тунели, чл. 277, ал. 2, т. 3 за
обяснителната
записка
на
част
„Конструктивна“ в техническия проект за
големи съоръжения на съществуващи
обекти и др.); „геоложки доклад“ (чл. 262,
ал. 2, т. 12, чл. 262, ал. 3, т. 4, чл. 262, ал. 3,
т. 7, „д“ за част „Конструктивна“ на
идейния проект и др.);
„инженерноЧастично не се геоложки доклад“ (чл. 262, ал. 2, т. 12, чл.
приема
262, ал. 3, т. 4 за част „Конструктивна“ на
идейния проект);
„раздел „Геоложко
проучване“ (чл. 265 за част „Пътна“ на
техническия
проект
и
др.);„характеристика на част хидроложки и
геоложки условия“ (чл. 265, ал. 2, т. 3 в
обяснителна записка на част „Пътна“ на
техническия проект и др.); „геоложка
документация,
съдържаща
кратко
описание, съгласно инженерно-геоложкия
доклад от раздел „Геоложки проучвания“
(чл. 265, ал. 2, т. 17 в обяснителната
записка на част „Пътна“ на техническия
проект); „раздел „Геоложки проучвания,
представени чрез геоложки доклад“ (чл.
265, ал. 3 за част „Пътна“ на техническия
Не се приема проект и др.); „геоложка документация“
(чл. 268, ал. 3, т. 11 за графичните
материали на част „Конструктивна“ в
техническия проект за нови тунели, чл.
277, ал. 3, т. 5 за графичните материали на
част „Конструктивна“ в техническия
проект за нови големи съоръжения и др.);„геолого - проучвателни работи“ (чл. 297,
ал. 2 и 3 за техническия проект и др.).
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Към
разпоредбата
за
„Инженерни проучвания“ се прави
препратка за спазване на Наредба
№ 12 от 2001 г. за проектиране на
геозащитни строежи, сгради и
съоръжения в свлачищните райони.
По отношение на използваните
термини е извършена цялостна
редакция, като са прецизирани
текстовете и изискванията за
инженерните проучвания
към
раздел „Обхват и съдържание на
предварителните проучвания“
и
текстовете са съобразно Наредба 4
от 2001 г. за
обхвата и
съдържанието на инвестиционните
проекти. Новите записи са както
следва: „геоложка
записка“ се
заменя с обяснителни записки за
всеки вид проучвания, които
включват специфични данни и
геоложки,
геотехнически,
хидрогеоложки, хидроложки и
сеизмични проучвания (доклади) и /
или документация/ становища и
данни,
представящи
обща
характеристика за годността на
терена
за
планираното
строителство;
„инженерногеоложка характеристика“ (чл. 262,
ал. 2, т. 6, чл. 262, ал. 3, т. 4 за част
„Конструктивна“
на
идейния
проект, чл. 267, ал. 2, т. 3 за част
„Конструктивна“ на техническия
проект за нови обекти, чл. 268, ал.
2, т. 3 за обяснителната записка на
част
„Конструктивна“
в
техническия проект за нови тунели,
чл. 277, ал. 2, т. 3 за обяснителната
записка на част „Конструктивна“ в
техническия проект за големи
съоръжения
на
съществуващи

№

93

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Геология

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви на предложителя

По формата считаме, че „Инженерно- Частично не се мотивите са в т. 1 и т. 2 от становището
геоложките проучвания“ (доклади) и
приема
„Геотехнически експертизи (допълнения)“
към тях представляват и следва да се
представят
като
самостоятелни
проучвателни документации, а не раздел
„Геоложки проучвания“ към техническите
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
обекти и др.); променено на
инженерно
геоложка
(и
хидрогеоложка) характеристика
„геоложки доклад“ и „инженерно геоложки доклад“ (чл. 262, ал. 2, т.
12, чл. 262, ал. 3, т. 4, чл. 262, ал. 3,
т.
7,
буква
„д“
за
част
„Конструктивна“ на идейния проект
и др.); променено на инженерногеоложки
(и
хидрогеоложки)
проучвания (доклад) „геоложка
документация, съдържаща кратко
описание, съгласно инженерногеоложкия доклад от раздел
„Геоложки проучвания“ (чл. 265,
ал. 2, т. 17 в обяснителната записка
на част „Пътна“ на техническия
проект);
„раздел
„Геоложки
проучвания,
представени
чрез
геоложки доклад“ (чл. 265, ал. 3 за
част „Пътна“ на техническия проект
и др.); няма проблем да не се
използва, променено на инженерногеоложка
(и
хидрогеоложка)
документация
„геолого - проучвателни работи“
(чл. 297, ал. 2 и 3 за техническия
проект и др.). – променено на
инженерно-геоложки
(и
хидрогеоложки)
проучвания
(доклад). За всички фази на
проектирането се спазва принципа
на допълване и надграждане на
приетите и одобрени вече такива
части от предходна фаза.
Навсякъде в проекта на НПП
текста
раздел
„Геоложки
проучвания“ към инвестиционните
проекти
е
редактиран
в
съответствие с чл. 9, т. 3 от Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните

№

94

95

96

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
„Благоустройство
и геозащита“

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
и работни проекти по части „Пътна“ и
„Конструктивна“,
и
технологичното/
систематичното
им
място
е
в
предварителните (пред инвестиционни)
проучвания.
Общо за наредбата, считаме, че структурата
следва да се систематизира и прецизира

Не се приема

По отношение на инженерно-геоложките Частично не се
проучвания проектът на Наредба № РД-02приема
20 от 2017 г. за проектиране на пътища (с
предмет републикански и местни пътища
МРРБ-дирекция
извън границите на урбанизираните
„Благоустройство Геология територии) следва да се синхронизира с
и геозащита“
действащата нормативна уредба, в т.ч. с
проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4/2001 г. за
обхвата
и
съдържанието
на
инвестиционните проекти.
Считаме, че „Геоложко проучване“ и
Приема се
„Геодезия“ некоректно са посочени като
раздели към част „Пътна“ на техническия и
МРРБ-дирекция
Геология работен проект (глави тридесет и първа и
УТНЕ
и Геодезия тридесет и втора).

АПИ

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
проекти
в
„Инженерни
проучвания“. Редактиран е и чл. 6
от проекта на НПП.

Геология

Буди недоумение факта, че част „Геодезия“
и част „Геология“ са включени като
раздели към част „Пътна“.
97

Приема/не
приема
предложението

Приема се

Геология
и Геодезия
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С цел яснота и еднозначност на Забележката не е конкретна и
изискванията
и
при
възможност липсва ясно предложение.
обобщаване и въвеждане на единни
изисквания с цел обхващане на всички
възможни случаи.
Наредба за изменение и допълнение на Виж мотивите към т. 1, т. 71 и т. 74
Наредба № 4/2001 г. за обхвата и от настоящата таблица.
съдържанието на инвестиционните проекти
е с предмет улиците в населените места и
селищните образувания, които не са
едновременно участъци от републикански
или общински пътища.

Част геодезическа е самостоятелна част на
проекта (идеен, технически и работен), а
геоложкото
проучване
е
част
от
предварителните (пред инвестиционните)
проучвания. Такива са и разпоредбите на
действащата Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата
и
съдържанието
на
инвестиционните проекти
Част „Геодезия“ е първата част, която се
разработва
при
инвестиционното
проектиране, независимо от вида на обекта
и
неговата
фаза.
Част „Геология“ е основата, на която са
базирани
техническите
проектантски
решения - за фундиране, изграждане на
земна основа и други. Инженерно геоложки проучвания се правят, както при
проекти за основен ремонт, така и при
проекти за ново строителство.

№

98

99

100

Институция/
Организация

АПИ

АПИ

доц. д-р инж.
Донка Гутева

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Съществува БДС 2.825-87 Единна система
за конструкторска документация, чертежи
строителни,
чертежи
за
пътно
строителство, който определя изискванията
ЕСКД
за съдържание и графично оформяне,
мащаб и формат. Този стандарт е остарял
предвид развитието на технологиите, но е
действащ.
Няма текстове, че със Заданието за
проектиране се определя обема и
Задание за
съдържанието
на
инвестиционните
проектира
проекти.
не
Предложените СП-1 и 2 се различават с
много малко от габаритите на А-3 и I клас.
запазване
С малки промени от 0,25±0,50 m на
на старите
широчината на лентите за движение,
класове
банкетите и разделителните ивици могат да
се запазят старите класове.
Липсват изисквания по отношение на:

Приема/не
приема
предложението
Приема се

Приема се

Не се приема

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя
Отбелязвам това като факт, без да Добавя се препратка към БДС
оспорвам истинността на графичното 2.825-87 в края на чл. 255 след
оформяне и мащабите за чертежите думата „графични материали“.
предложени в проекта на наредбата.

Възложителят може да изисква и други
проектни части, в зависимост от
спецификата на обекта, които не са
включени в Част шеста „Обхват и
съдържание на инвестиционните проект за
пътища“.
Посочените функционални, транспортни и
проектни характеристики са еднакви за
новите СП и старите А и I клас.

Допълва се, че със заданието за
проектиране се определя обема и
съдържанието на инвестиционните
проекти.
Предложението е общо и е
констатация, като липсва точно
предложение.
Определени
са
различни максимални
За отводняване на повърхностните
води - виж мотивите на т. 2 от
настоящата таблица.

- отводняването на повърхностните води;
Не се приема

101

ИТИ

Липсват -. преходите от открит път, към
изисквани урбанизирани територии - входовете и
я
изходите на населените места;

Не се приема

- напречния профил и наклон в кръга при
кръговите кръстовища;

Не се приема
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Входовете
и
изходите
са
От гледна точка на безопасността на разгледани в следните членове от
движение
в
предложението
за проекта на НПП:
актуализация на НПП не са засегнати и Чл. 132, ал. 8 и 9, Таблица 29, ал.
липсват изисквания
10 и Таблица 30; чл. 135. ал. 1, т. 2;
чл. 147, ал. 1 и ал. 3; чл.153, ал. 4;
Не ясно използваното понятие
„открит път“.
Правилата за напречният наклон
са разгледани в чл. 36, ал. 1; чл. 41,
ал. 1; чл. 42, ал. 1, 2, 4, 6, 7 и 8 и в

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение

Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Таблици №10 и №11; чл. 43, ал. 11
и ал. 13, т.2 и ал. 15; Таблица 14;
Чл. 44, ал. 8; Таблица 17; от чл. 86
до чл. 89; чл. 135, ал.1 (q ≥ 2.50 %);
В Таблица 31 е даден минимален
и максимален напречен наклон,
както и Максимален относителен
напречен наклон min ΔS (%) и
Максимален кос наклон p; чл. 146,
ал. 5 и 7; Таблица 34; чл. 43.

- турбо-кръговите кръстовища;

Не се приема

- по-дългото включване при възли и
кръстовища - ускорителните шлюзове опит на Великобритания;

Не се приема

- премахването на забавителните шлюзове
при „Т-образни" кръстовища на ниво - опит
на Холандия;

Не се приема

- използването на допълнителната лента за
движение не само за товарни автомобили
при големи надлъжни наклони, а и за
подобряване на безопасността на движение
- така наречените решения „2+1“-опит на
Германия, Швеция и др. развити страни.
- използването на софтуерни продукти за
моделиране, симулиране и проектиране,
напр. очертаването на траекториите на
движение на външния габарит на
оразмерително МПС при проектиране на
кръстовища и възли;

Не се приема

- И в старата и в новата НПП липсват
въвеждане и използване на понятията:
меродавни или оразмерителни автомобили
при проектирането на пътни кръстовища и
възли - единичен лек автомобил ЕЛА и
привеждане към него с оглед определяне на

Не се приема

В проекта на НПП няма „турбо кръгови кръстовища“
В
случая
няма
приложена
обосновка, изпитване или други
данни към предложението за „подълго“ включване.
Изискванията за ускорителни
шлюзове са дадени в: чл. 104, ал. 4,
т. 2; чл. 105, ал. 4 и 6; чл. 153, ал. 3;
Предложението е необосновано.
Изисквания за „допълнителната
лента за движение“ са дадени в : чл.
39; Раздел III - Допълнителна лента
при големи надлъжни наклони, от
чл. 83 до чл. 85; също така и в чл.
120; Чл.152, ал. 3;
С нормативна уредба не следва да
се дава приоритет на ползване на
софтуерен продукт. Изборът е
свободен за всеки проектант и/ или
проектантско бюро.
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Съгласно
чл.
121,
ал.
9
меродавното
оразмерително
превозно средство е тежкотоварен
автомобил с ремарке.

№

102

Институция/
Организация

доц. д-р инж.
Донка Гутева

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
пропускателната
способност,
оразмерителен товарен автомобил и
автобус за обезпечаване/проверка на
проектните решения с оглед извършване на
необходимите маневри;
- нива на обслужване на пътните
кръстовища и възли - световен опит;

Приема/не
приема
предложението

Не се приема

- изисквания за определяне на прогнозна
или
перспективна
интензивност
на
движението.

Не се приема

Максималната нова скорост от 140 км/ч
Максимал
едва ли ще доведе до по-безопасно
ната нова
движение.
скорост от
140 км/ч

Не се приема

103

АПИ

Наредба
№4

104

инж. Николай
Главинчев

Наредба
№4

105

ИТИ

Наредба
№4

106

ИТИ

Наредба
№4

Необходимо
е
също
предложеният
материал да е в пълно съответствие с
новата изменена и допълнена Наредба № 4
от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти, по отношение
на определените с нея части на
инвестиционните проекти.
Част Шеста от предложената наредба да
отиде в „Наредба №4 за обхвата и
съдържанието
на
инвестиционните
проекти”.
Частта ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ПЪТИЩА трябва да е в съществуващата
Наредба № 4/2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти

Предложените норми и методи не
кореспондират достатъчно, и не обхващат в

Мотиви на предложителя

В много европейски страни с далеч поблагоприятни теренни и климатични
условия
и
по-утвърдени
традиции
проектната скорост е ограничена до 120 130 км/ч (Германия, Швейцария и др.)

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Нивата за обслужване на
пътищата
са
разгледани
в
„Технически правила и изисквания
за поддържане на пътища“ на
НАПИ 2009 г.
По отношение на интензивност,
проучване и анализ Виж чл. 119, ал.
1, ; чл. 10, ал. 1 и 2;
Направената
констатация
е
неприложима и е без предложение.
Регулирането
на
максимално
допустимите скорости е предмет на
ЗДвП. Виж мотиви от т. 29.

Приема се

Не се приема

Не се приема

Не се приема
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В момента тази наредба е в процес на
преработка и ако има съгласуваност е
редно всички части на инвестиционния
проекта да са в една обща наредба.
Не би трябвало да са в настоящата наредба
- по този начин се нарушава и чл.10, ал.2 от
ЗНА - чл. 10. (1) Обществени отношения
от една и съща област се уреждат с един,
а не с няколко нормативни актове от
същата степен.
(2) Обществени отношения, които спадат
към област, за която има издаден
нормативен акт, се уреждат с неговото
допълнение или изменение, а не с отделен
акт от същата степен.
Пътните проекти са резултат от работата
на много и различни видове специалности,

Виж мотивите по т.1 и
настоящата таблица

т. 38 от

Виж мотивите по т.1 , т. 38 и т.83 и
104 от настоящата таблица

Забележката е обща констатация и
липсва конкретно предложение.

№

107

108

109

Институция/
Организация

ИТИ

АПИ

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Наредба
№4

Предложение
цялост на изисквания обем и съдържание
по различните части и фази на
инвестиционните проекти за пътища,
съгласно последната част на наредбата.
Като нова част може да се дефинира
единствено ЧАСТ ШЕСТА ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ
НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ПЪТИЩА, която обаче би трябвало де се
прехвърли в друг нормативен документ.

ИТИ

Не се приема

Мотиви на предложителя
а не само на пътните проектанти, именно и
поради това си има отделна наредба за
обема и съдържанието на инвестиционните
проекти
Предложената структура и форма не се
различава от предходната - наредбата е
структурирана в ЧАСТИ, Глави, Раздели и
Допълнителни разпоредби, като в същ.
наредба имаме 4 части, 27 глави с
множество раздели в тях и 15 приложения,
а в новата 6 части, 32 глави с раздели в тях
и 17 приложения.

В зависимост от спецификата на частта, ако
Приема се
Наредба
за нея има конкретна наредба, следва да
принципно
№4има само препратка към специализирания
препратка
нормативен документ.
Използвани са неясни и нечетливи Частично не се недопустимо за нормативен документ.
приема
неясни и растерни изображения
нечетливи
растерни
изображения
По
отношение
на
изисквания
оразмеряване на настилките:

110

Приема/не
приема
предложението

за

- И в старите и в новите НПП е допусната
грешка с включването на „оразмерителния
осов товар“ (11,5 и 10 т/ос) в таблица 1 към
функционалните,
проектните
и
оразмеряв транспортни характеристики на пътищата.
ане на
Самото понятие не е дефинирано никъде
настилкит преди това, и не се използва никъде след
е
това в НПП именно защото е за
оразмеряване на настилките, а такава част
липсва.

Не се приема

- Именно тези преводни коефициенти не са
актуализирани от много време и е
необходимо да бъдат актуализирани в
новата НПП, защото те оказват много

Не се приема
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Липсата на част с изисквания за
оразмеряване на настилките (ПН) от една
страна и неразбирането добре на метода на
оразмеряване от друга Липсата на подобна
част е крачка назад, защото такава имаше в
нормите предхождащи съществуващите, а
именно „Указания за проектиране на
автомобилни пътища“ - УПАП. Освен това
независимо какъв вид оразмерителни оси
(ОО) се използват (11,5 или 10,0 т/ос)
оразм. натоварване се получава, като се
приведе прогнозната интензивност (разл.
видове МПС) към избрания вид ОО с
помощта на преводни коефициенти. Така
например в САЩ ПН се оразмеряват за 8
т/ос, но това не означава, че пътищата са
им с по-некачествени ПН, а дори напротив.
Тази заблуда се подхранва и от

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Виж мотивите по т. 1 , т. 38 и т. 83
и т. 104 от настоящата таблица.
Направена е сериозна редакция на
текстовете.
Забележката е обща констатация и
липсва конкретно предложение.
Виж мотивите по т. 1 , т. 38 и т .83
и т. 104 от настоящата таблица.
Направена е сериозна редакция на
текстовете.

Текстовете ще се прецизират.
Прегледани са приложенията –
текст и графики, и се отразяват
корекциите по тях. Няма посочен
регламент за използване на вид
графика в Закона за нормативните
актове

Динамиката на автопарка е
равностойна
и
ползваме
съществуващата база. Подобно е и
положението във ФРГ.
За оразмеряване на настилките виж
мотиви към т.82 от настоящата
таблица.

Направена е констатация без
предложение

№

Институция/
Организация

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
повече влияние върху оразмерителното
натоварване
отколкото
избора
на
оразмерителна ос.
- Използването на таблични стойности за
еластични
модули
на
различните
материали, са проблем, който не е решен с
настоящата актуализация на НПП.
- В новата НПП чл.10, ал.2 е формулирано,
че „перспективният период за проучване и
анализ на движението е 30 години“. Това
определение не е достатъчно.

Приема/не
приема
предложението

Не се приема

Не се приема
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Мотиви на предложителя
използването в нашата страна единствено
на руския метод (на проф. Иванов), който
за разлика от повечето останали използва
не ОО, а оразмерителен автомобил. Друг
проблем при последния метод, който не е
решен до момента в нашата страна е
използването на таблични стойности за
еластични
модули
на
различните
материали, които са недоказуеми и
респективно натоварени със значителна
грешка. Когато се обсъжда оразмеряването
на ПН трябва да се подчертае, че един от
основните и нерешени проблеми е
оразмерителният период. Все още в нашата
страна оразмерителният период е 15 (10),
докато в развитите държави той е 30, дори
40 години. Ако не бъде актуализиран, то
ще продължаваме да имаме проблеми с ПН
и респективно с безопасността в
последствие.Това определение не е
достатъчно,
защото:·проучванията
и
анализите на движението се правят за
различни цели и задачи на проектирането,
като
например
определяне
на
пропускателна способност, ниво на
натоварване, проектиране на кръстовища и
възли, оразмеряване на ПН, анализ
разходи-ползи и т.н.;· формулировката не
поставя изискване по отношение на
проучванията
на
интензивността
в
зависимост от целите за което ще
използват, според нас напр., при
проектиране на пътни възли на ниво
перспективния период трябва да е 10 г.
(опит на UK), докато при оразмеряване на
ПН и АРП 30г.;·от друга страна при
проектирането на пътни възли съгласно
международния опит се ползва така
наречения оразмерителен часови обем например 30-ия върхов часов обем за
текущата год., който обикновено е от 10 до
15 % от ср.дн. год. интензивност, което

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Направена е констатация

Има
противоречие
в
предложението
е
посочено
„перспективният
период
за
проучване и анализ на движението е
30
години“,
а
в
мотивите
предложителят твърди – „в нашата
страна оразмерителният период е 15
(10), докато в развитите държави
той е 30, дори 40 години.“

№

111

Институция/
Организация

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

оценка

Приема/не
приема
предложението

Предложение

В заключение:
- основната цел на преработката на същ.
НПП по отношение на подобряване на
безопасността на движение не е изпълнена,
а дори ще се влоши;
- следващата задача за допълнение на НПП
с нови раздели и глави на практика също не
е изпълнена;
- добрите европейски и международни
практики в областта не само, че не са
приложени, а дори напротив;

Мотиви на предложителя
също в същ. и новата НПП изобщо не е
коментирано.

Не се приема

Направена е
обосновка
и
предложение.

Не се приема
Не се приема

Не се приема
- липсва оценка на въздействието на този
нормативен акт

112

113

АПИ

ИТИ

АПИ счита за целесъобразно да бъде
изискано от страна на МРРБ авторът на
проекта на наредбата да отрази бележките и
да извърши необходимите корекции, след
Проект за
което новият финален вариант на Проект на
НПП
Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за
проектиране на пътища да бъде повторно
подложен на обществено обсъждане с
експерти от АПИ.
Използване на подхода за определяне на
Vпф и преобразуването му в определяне на
Vпp при вече зададено Vпp (нонсенс),
Преоценка което е продължило и с механичното
на
заместване на Vпф и в последващите
връзката формули и изисквания за оценка на
„скорост- връзката „скорост-път“ е абсолютно
път“ и
погрешно!
определян
е на Vпф

Приема се

Не се приема
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Предвид
обема
констатираните
несъответствия

и
обхвата
непълноти

констатация без
без
конкретно

Направена е констатация без
обосновка
и
без
конкретно
предложение е.
Направена е констатация без
обосновка
и
без
конкретно
предложение.
В
ПНПП
са
използвани
основно
немски
нормативи и практики.
Съгласно ЗНА на оценка на
въздействието
подлежат
законопроекти и актове на МС
на Специално е организирана среща на
и 02.02.2018 г. между експертите на
АПИ, УАСГ и МРРБ за одобряване
на окончателният вариант на
проекта на НПП.

Не може да имаш проектна скорост от 30
Виж мотиви към
км/ч на за определен елемент, при условие, настоящата таблица.
че имаш пак проектна скорост от 120 км/ч.
Няма логика и подобно нещо по света няма
никъде! Може да имаш различни
експлоатационни или оперативни скорости
(V85/Vпф) при различна кривина и
широчина на настилката, но не можеш да
изискваш различна проектна скорост при
определена преди това проектна скорост!
Липсата на компетентност е довела и до
нескопосан опит в Приложение 1 на новата
НПП

т.

9

от

№

114

115

Институция/
Организация

ИТИ

ИТИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение
Препоръчваме да се избягва:
Частично не се
- дублирането на едни и същи или подобни
приема
по смисъл заглавия в различни части, глави
и
раздели,
като:
- „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, „ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ“,
„ОСНОВНИ
ПОЛОЖЕНИЯ“, „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ“;
- термина „техническия проект“ е
употребен в Глава тридесет и първа и след
това в Глава тридесет и втора. РАБОТЕН
ПРОЕКТ, Раздел III Обхват и съдържание
на техническия и работния проект при
рехабилитация на съществуващи пътни
обекти.;
- тавтологията в заглавията на части, глави
Препоръч
и
раздели;
ва
- употребата на дълги заглавия, с които се
прави опит да се разкаже целия текст от
съответна част, глава или раздел не води до
яснота и по-добра приложимост на
документа;
- различния стил при оформяне на
заглавията, а глава осемнадесета няма
заглавие;
- не би трябвало да се посочват изисквания
даден параметър да бъде използван при
надвишаване на определена стойност в
текста и едновременно с това в таблиците
да се дават изисквания за използването му
при стойности равни, а не по-големи от
зададената в текста.
- текстът във всяка отделна глава и раздели
да е до колкото се може самостоятелен и Частично не се
Препоръч необвързан
с
останалите; приема
ва
- да се избягва вертикално разположение на
текстове в таблици, като напр. в таблица 9.
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя
Част от направеното преструктуриране не е Приема се принципно, като Част
довело до по-голяма яснота, точност и шеста е преработена основно
еднозначност.
води до объркване
Последния раздел би трябвало да се отнася
само за технически, но не и за работни
проекти
Няма смисъл например след като ЧАСТТА
се нарича ЗЕМНО ТЯЛО, след това във
всяка глава да се повтаря, „ЗЕМНО ТЯЛО“
- ясно е, че става дума за земното тяло
напр. Глава единадесета.
„Площадки за принудително спиране и
разминаване и площадки за обслужване на
пътуващите, моторните превозни средства
и инфраструктурата“ При изписването на
частите, главите и разделите след някои
има точка, а след други няма, някои са с
главни букви, а други не

От гледна точка на приложимостта и
използваемостта
на
нормите
от Където е възможно текстовете ще
проектантите
бъдат редактирани и оптимизирани.

№

116

Институция/
Организация

АПИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Приема/не
приема
предложението

Предложение
Предлагаме примерно съдържание на Частично не се
възможните части на инвестиционните
приема
проекти за пътища: „Обхватът на
.
инвестиционните проекти в зависимост от
вида на строителство и изискванията на
заданието за проектиране може да включва
следните проектни части:1. геодезия; 2.
пътна; 3. конструктивна; 4. инженерно геоложки доклад; 5. транспортно експлоатационни разходи; 6. хидроложко хидравлични проучвания; 7. организация на
движението, в съответствие с действащите
нормативни документи; 8. временна
организация на движението, чийто обхват и
съдържание са определени съгласно
Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за
временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците;
примерно
9. план по безопасност и здраве, чийто
съдържан
обхват и съдържание са определени
ие
съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи (ДВ,
бр.37 от 2004 г.); 10. план за управление на
строителните отпадъци с обхват и
съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата
за управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни
материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.
(ДВ, бр.89 от 2012 г.); 11. за реконструкции
па мрежи на техническата инфраструктура
както
следва:водоснабдителни
и/или
канализационни мрежи;
напоителни
мрежи;
електроснабдителни
и/или
електрозахранващи
мрежи;
кабелни
електронни
съобщителни
мрежи;
газопреносни и/или газоразпределителни
мрежи; и други;12. ландшафт.“
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Мотиви на предложителя

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП
Корекциите са направени в
съответствие
с
действащите
наредби и направените забележки.

№

117

Институция/
Организация

ББАПБ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Наименованието на раздел IV да бъде „Зона
за безопасност“, както е в предходната
разработка на УАСГ.

119

120

ББАПБ

ИТИ

АПИ

Приема се

пътна
безопасно
ст

В наредбата да се включат досегашните
критерии
за
широчината
на
ЗБ,
допустимата
максимална
скорост
и
проектната
скорост
и
да
останат
широчините на ЗБ от предходната
разработка на УАСГ.
118

Приема/не
приема
предложението

Приема се

пътна
безопасно
ст

С премахването на някои важни елементи
от съществуващите норми се създават
пътна
условия за понижаване на изискванията и
безопасно респективно
пътната
безопасност
ст
необходима е значителна ревизия в тази
посока, а конкретните предписания са
дадени по надолу
Потвърждавам препоръката от последното
становище
становище на Агенцията за Проекта на
от Бюра
Наредба за проектиране на пътища да се
по
потърси становище от всички по-големи
проектира
дружества, извършващи дейности по
не на
проектиране на пътища.
пътища

Не се приема

Приема се
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Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Мотиви на предложителя
Наименованието на раздел IV „Безопасна
зона“ в наредбата звучи като вече
осигурена пълна безопасност в
прилежащото пространство, което не е
реалистично. От формална гледна точка
наименованието на раздела „Зона за
безопасност“, каквото е в предходната
разработка на УАСГ, звучи по-близо до
реалността, в сравнение с „Безопасна
зона“.
В наредбата е дадено, че широчината на ЗБ
се определя само и единствено според
проектната скорост, а в действащите
Технически правила за ОСП е посочено, че
се определя според допустимата
максимална скорост или според V85%.
Така е и в немските норми. В критерия
трябва да се включи и допустимата
максимална скорост, тъй като дори на
третокласен или общински път има
участъци, на които автомобилите развиват
тази скорост. Считаме, че е неправилно
широчината на ЗБ за 100 км/ч и за 140 км/ч
да е еднаква и стойността й да е 10 м. В
Техническите правила за ОСП широчината
на ЗБ достига 20 м.
Поставената основна задача за въвеждане
Забележката е обща констатация
на по-нови или по-високи изисквания за и липсва конкретно направено
подобряване на пътната безопасност не предложение.
само, че не е изпълнена, а дори напротив

Предвид факта, че проектантите са главен
ползвател на Нормите за проектиране на
пътища.
Последното официално становище на АПИ
по проекта на Наредбата сме Ви
предоставили с писмо изх. № 04-16297/06.03.2017 г.

№

121

122

123

Институция/
Организация

МРРБ-дирекция
УТНЕ

ИТИ

АПИ

По чл.;
част; глава
от ПНПП

Предложение
Структурата на глави идеен, технически и
работен проект би трябвало да е еднотипна.
Частите, които съдържа съответния вид
инвестиционен проект следва да са
посочени в един и същ раздел.

Приема/не
приема
предложението
Приема се

структура
проект

Текстове, които не поставят изисквания, не
дефинират норми, а са чисто
информативни, пожелателни или
текстове - разказвателни би трябвало да отпаднат
да
отпаднат

техничес
ка
редакция

Не се приема

Препоръчително е да се извърши повторна
проверка, под формата на техническа
редакция за целия текст на наредбата.

Приема се
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Мотиви на предложителя
В проекта на наредбата за идеен и
технически проект за нови обекти това е
направено в раздел Обхват и съдържание
на проекта, за работен проект – в раздел
Общи положения, а за технически проект
за рехабилитация на съществуващи пътни
обекти – липсва описание на проектните
части. След като са описани всички части
на
съответния
проект,
за
всяка
последователно се разписва какво включва.
Неразбираемо е съдържанието на раздел IV
към глава тридесет и втора – работен
проект, който дава обхват и съдържание на
„раздели“ (не части) от техническия и
работния проект.
На практика противоречат на чл.9, ал.1 от
Закона за нормативните актове (ЗНА) –
(Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните
актове
се
формулират
на
общоупотребимия български език, кратко,
точно и ясно.), поради което не са
необходими, а дори напротив правят
документа по-трудно четим и приложим
Предвид установените несъответствия при
използване на препратки в текстовете от
наредбата към други части от нея, а именно
текстове, таблици и фигури

Мотиви за Приема/не приема
предложението от съставителите на
ПНПП

Забележката е обща констатация
и липсва конкретно направено
предложение и не съответства на
изискванията позовани в ЗНА.
Текстовете
са
разгледани
и
редактирани.
Браншовата организация подкрепя
наличието
на
информативни
текстове.

