
 

Инициатива на СИПО За въвеждане на законово 

минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист 
от метър и половина на път извън населено място и един метър във 
всички останали случаи. 
 
 

1. Стартиране на гражданска петиция 

2. Изготвяне на стикери за колоездачи, в подкрепа на предложената промяна на ЗДвП 

3. Провеждане на няколко работни срещи с Омбудсмана на Република България и 

постигане на съгласие за съдействие. 

4. Участие в работно заседание на Транспортната комисия към Народното събрание 

5. Изготвяне на Предложение за изменение и допълнение на Закона за движение по 

пътищата (ЗДвП) и Правилника за неговото приложение подкрепено от няколко 

неправителствени организации и граждански движения 

 

 

 

 

 

 



 
 Предложение за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и 
Правилника за неговото приложение  
Ние,  
Представителите на велосипедни клубове и сдружения, Представителите на потребителски 
организации, Представителите на медии, Представителите на други неправителствени 
социални или правни образувания имащи отношение към безопасността по пътищата, както 
и отделни граждани,  
Водени и обединени от искането за създаване на правила, които да:  
1. насърчават използването на велосипед;  

2. улесняват използването на велосипед;  

3. осигуряват високо ниво на безопасност на водачите на велосипед.  
 
И предвид, че  
1. Цел на ЗДвП е опазването животът и здравето на участниците в движението по пътищата;  

2. Цел на ЗДвП е опазването на околната среда и съответно следва да насърчава използването 
на пътни превозни средства, които не я замърсяват, каквито са и велосипедите;  

3. Все повече български граждани използват велосипеда като средство за транспорт, за 
придвижване до работното място, за туризъм, за здравословен начин на живот, за спорт или за 
развлечение.  

4. Най-уязвимата категория участници в движението по пътищата са водачите на велосипед. 
Подобно на пешеходците, велосипедистите участват в пътното движение незащитени от 
специално облекло или от конструкцията на превозното средство, но за разлика от тях се 
движат с многократно по-висока скорост.  

5. Велосипедите не замърсяват околната среда, не амортизират пътната инфраструктура и не 
създават задръствания в градска и извънградска среда  
 
Както и че:  



 
1. В повечето случаи липсва специална изградена велосипедна инфраструктура, велосипедисти 
и водачи на МПС споделят едни и същи пътища. Споделянето на "пространство" би било по-
безопасно когато то бъде точно дефинирано, за да не подлежи на субективната преценка на 
водачите на МПС.  

2. Водачът на велосипед, движейки се възможно най-близо до дясната граница на платното за 

движение, е обективно принуден да извършва микро промени в посоката си на движение 
поради наличието на неравности в пътната настилка, замърсяване, заледени или мокри 
участъци, отводнителни шахти и други;  

3. Изпреварването на велосипедист от водач на моторно превозно средство без осигурено 
достатъчно странично разстояние е предпоставка за сблъсък поради неизбежните микро-
промени в траекторията на първия;  

4. Изпреварването на велосипедист от водач на моторно превозно средство без осигурено 
достатъчно странично разстояние, особено на такова движещо се с висока скорост и/или с 
големи габаритни размери, може да доведе до загуба на равновесие и падане единствено 
следствие създадения въздушен тласък, страничен на посоката на движение;  

5. Световната статистика показва, че близо 40% от загиналите велосипедисти на пътя са в 
резултат на удар отзад.  

6. В България, всяка година на пътя биват убивани не по-малко от 30 велосипедисти;  

7. В голямата си част водачите на МПС не познават особеностите на велосипеда като превозно 
средство и поради това не могат да изградят адекватна преценка за „достатъчно странично 
разстояние“, когато предприемат изпреварване на велосипедист;  

8. Правило, което изрично специфицира в метри „минимално странично разстояние“ при 
изпреварването на велосипедист е вече въведено във Франция, Белгия, Португалия, Австралия, 
в 26 Американски щата, както и във някои райони на Великобритания,  
 
Се обръщаме към всички лица и органи в Република България, оправомощени с пряка или 
косвена законодателна инициатива,  
Моля, подкрепете нашето предложение и инициирайте процедура за изменение и 
допълнение на ЗДвП и Правилника за неговото приложение, и по-конкретно:  
1. В ЗДвП да се създаде правна норма, която изрично да специфицира в метри „минимално 
странично разстояние“ при изпреварването на велосипедист от водач на МПС. Нашето  
 



 
предложение е това да бъде 1.5м в извънградска и един метър в градска среда.  

2. В ЗДвП да се създаде норма, която да дава право на водача на велосипед да се движи до 
0.75м от дясната граница на платното за движение.  

3. В Правилника за прилагане на ЗДвП да се създаде задължителен пътен знак указващ 
минималното странично разстояние при изпреварването на велосипедист.  
 


