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▪ Регламентация от нормативен акт: 
Наредба №1 на МРРБ от 2001 г. за организиране на движението по пътищата.

▪ Предназначение на Генералния план за организация на движението (ГПОД) в 
населените места:
За планиране и реализация на организацията на движението на територията на 
населеното място или за част от него – район, зона, жилищен комплекс и др.

▪ Обхват на ГПОД:
Всички комуникационно-транспортни площи в населеното място, обслужващи 
движението на ППС, на ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, 
пешеходно и велосипедно движение, и паркирането.

▪ Срок на валидност на ГПОД:
5 години, след което трябва да се актуализира.



▪ Фази на проектиране:
Предварителен проект и окончателен проект.

▪ Съдържание на предварителния проект:
▪ Обяснителна записка
▪ Анализ на изходните данни
▪ Схемни проектни решения за:

▪ организация на транзитното движение – прекъснат и непрекъснат транзит, 
пътеуказване, списък на външните и вътрешните цели;

▪ режими за движение на определени видове ППС – забрани за велосипеди, 
мотоциклети, товарни автомобили над определена маса, ППС с животинска 
тяга;

▪ режими на движение на ППС от редовните линии за обществен превоз на 
пътници;



▪ режими на движение на пешеходци и велосипедисти – пешеходни зони и 
пътеки, велосипедни алеи и пътеки;

▪ посочност и предимство на движението;
▪ режими за престой, паркиране и изпреварване – платени зони за 

паркиране, възможности за разширяването им;
▪ скоростни режими на движение – местни ограничения на скоростта, зони 30 

км/ч.
▪ 6.4. Списък на организационни и инженерно-технически мероприятия

Краткосрочни мероприятия
▪ въвеждане на кръгови кръстовища
▪ въвеждане на изкуствени неравности и други мероприятия за намаляване 

на скоростта



▪ въвеждане на зони 30 км/ч в отделни квартали;
▪ мероприятия за обезопасяване на районите на училища и детски заведения;
▪ проверка на видимостта на пешеходните пътеки;
▪ реализация на пътеуказателна сигнализация, вкл. и на туристическите 

забележителности;
▪ оптимизация на работата на светофарните уредби – изследване на 

задръжките, подобряване на транспортно-техническите им параметри, 
въвеждане на гъвкав режим на управление, вкл. и фаза по заявка от ППС на 
обществения превоз на пътници, на координирано управление „зелена 
вълна“, въвеждане на функции за улесняване на преминаването на незрящи 
граждани - звуков сигнал, бутони;



▪ мероприятия за подобряване на условията за движение на хора с 
увреждания – снижаване на бордюри, системи от тактилни ивици по 
тротоарите и др.;

▪ подобряване на бордюрни криви, уширения за автобусни (тролейбусни) 
спирки



▪ Примерни схеми
▪ схема на съществуващите знаци

▪ схема на главната улична мрежа

▪ схема на транзитното движение

▪ схема на пътеуказването

▪ схема на пътеуказателните табели

▪ схема на светофарните уредби



▪ схема за забрани на движение на 
ППС

▪ схема за посочност на движението

▪ схема за предимства на движение

▪ схема на паркирането

▪ схема пешеходни зони

▪ схема на основните пътни знаци

▪ типови схеми
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