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I. ПЕРИОДИ И ЕТАПИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ

ПЕРИОД I. РИМКИ ПЪТИЩА

Първите строители на пътища по нашите земи са

били римляните. По българския бряг на р. Дунав са

открити останки от 4 моста, освен това останки от

римски мост са открити и в Пловдив.

Схемата на римските пътища показва, че

международните коридори на територията на

България са били установени още преди петнадесет

века.

ПЕРИОД II. ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ

До XIX в. Османската империя не е развивала

транспортната система, но са строени мостове в Родопите.

В периода 1864 – 1867 г. са били изградени близо 2500 км.

пътища.

Някой от стратегическите пътища изградени в периода са:

• София-Плевен-Русе (I-3)

• Русе-Шумен (I-2)

• София-Трън-Клисура (II-68)



ПЕРИОД III. СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878 Г.

На 03.04.1883 г. княз Батенберг издава Указ до

Българската пътна администрация, за утвърждаване на:

1. Закон за направата, поправката и поддръжката на

държавните пътища

2. Закон за направата, поправката и поддръжката на

окръжните пътища

3. Правилник за службата на кантонерите

03.04.1883 г. се приема за рождената дата на

Българската пътна администрация.

Освобождаването заварва България с 2511 км. пътища, 

от които:

• 1500 км. в Княжество България

• 1011 км. в Източна Румелия



ПЕРИОД III. СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878 Г.

Етап 1878 - 1919 г.

Пътната мрежа нараства четири пъти: то 2511 км. до 10 150 км., от тях 6

100 държавни и 4 050 общински. По пътната мрежа има изградени 15 450

бр. съоръжения (мостове, водостоци, подпорни стени).

През 1909 г. България става една от учредителките на Световната

пътна организация (PIARC).

Етап 1919 - 1944 г.

Редуват се години на войни, кризи и икономически подеми. За 25 години

пътната мрежа се удвоява, появяват се и пътища с трайни настилки

(паважни и бетонови). Автомобилът навлиза като масово превозно

средство.

• През 1934 г. всички пътища стават държавни: главни - 1,2,3 клас

(класификация до 2000 г.)

• В периода 1933 – 1935 г. се изгражда мост на р. Марица при

Симеоновград с дължина 245 м.

• През 1942 г. се създава второто Висше техническо училище с

преподаватели строители и българи, уличи в Европа

На 09.09.1944 г. България има 22 195 км. пътища, но само 3,6 %

(т.е около 500 км.) от тях са с трайни настилки.



ПЕРИОД IV. СОЦИАЛИЗЪМ 1944 - 1989

Етап 1944 - 1952 г.

Частични реконструкции и подобрения на някои по-важни направления.

1948 г. се създава първата проектантска организация „Пътпроект“, а

1950 г. се създава - „Пътни строежи“.

Етап 1952 - 1964 г.

Широко внедряване на асфалтови покрития. Изпълнява се така наречената

„Програма за обезпрашаване на пътната мрежа“. Изграждат се 2132 км.

пътища и се асфалтират 8 283 км. (предимно повърхностни обработки).

През 1954 г. завършва строителството на моста над Дунав при Русе.

Етап 1964 - 1972 г.

Периода се характеризира с развитие на икономиката: нараства

моторизацията, увеличават се товарните превози, започва развитие на

туризма, инвестират се големи средства в пътната инфраструктура. В

експлоатация са вече 35 055 км. с около 62 % повече от 1944 г.

Етап 1972 - 1989 г.

• През 1979 г. влизат в сила нови норми за проектиране

• 1980 г. нови насоки в развитието на пътната наука в областта на

поддържането и ремонтите

• 1985 - 1989 г. рязко намаляват средствата за пътища и състоянието на

настилките се влошава

• 1980 г. са построени 112 км. автомагистрали, 1990 г. 273 км.

автомагистрали

При настъпването на 1990 г. пътищата в експлоатация са 36 972 км.
Снимки от Албум издаден през 1962 г.



ПЕРИОД V. ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1980 г. средствата за поддържане намаляват и се реализират няколко спасителни програми:

1994 г. - стартира програма „Транзитни пътища I“. Рехабилитират се 634 км. автомагистрали и пътища I-ви клас

1997 г. - стартира програма „Транзитни пътища II“. Рехабилитират се около 779 км. автомагистрали и пътища I-ви клас,

групирани в 17 лота

1998 г. - започва програма „Транзитни пътища III“ . Рехабилитират се 600 км. главни пътища, разпределени в 13 лота

2000 г. - излиза новия Закон за пътищата. Собствеността и управление на пътищата се разделят, както следва:

• Държавата – републикански пътища (основна пътна мрежа)

• Общините – местни общински пътища (второстепенни пътища)

Същата година влизат в сила и новите Норми за проектиране на пътища

2004 - 2006 г. - поетапно се въвежда винетната система за събиране на такси за използването на пътна инфраструктура.

Приходите през първата година са около 39 млн. лева, а през 2005 г. нарастват на 135 млн.

2006 г. - разработва се и се одобрява „Национална стратегическа референтна рамка“

В началото на периода състоянието на настилките в България е критично. 

Около 47 % от пътищата се нуждаят от нова настилка, за да се избегне рискът от разрушаването им.



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Смисълът на делението на видове пътища е едновременно да

отразява:

→ значението на пътя в транспортната мрежа;

→ разположението на пътя (в или извън границите на населеното място);

→ собственикът на пътя (управляващия го)

В РБългария, според действащото законодателство, пътищата се

делят на:

• Републикански

• Общински

• Улици

Републиканската пътна мрежа се управлява от държавата, чрез

Агенция „Пътна инфраструктура“, а общинската и уличната мрежа се

управлява от общината на чиято територия са разположени.

При класификацията на Републиканските пътища са използвани като

критерии: обемът и съставът на трафика, транспортните функции,

като с по-голяма тежест е интензивността на движението.

Републиканската пътна мрежа се дели на автомагистрали, първокласни,

второкласни и третокласни пътища.

Класификацията на Общинските пътища не е свързана с техническата

изграденост, тя изразява единствено значението на пътя за

осъществяване на социалните функции – здравословно,

образователно, културно, транспортно, битово и т.н. обслужване на

населението.



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Автомагистралите в България се

бележат с буква „А“ и номер след

нея, като номера зависи от

последователността на започване на

строителството, така например АМ

„Тракия“, се номерира А1, АМ

„Хемус“ с А2, АМ „Струма“ с А3 и

т.н.

Към момента в България има

изградени около 816 км

Автомагистрали, като две от тях

АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ са

завършени напълно. Планирано е

до края на 2023 г. да бъдат

завършени и АМ „Хемус“, АМ

„Струма“ и АМ „Европа“. Общата

планирана дължина на

магистралната мрежа е 1 358 км.

АВТОМАГИСТРАЛНА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

ПЪТИЩА I-ВИ КЛАС
Път Начало През Край Дължина 

I-1 Видин Видин – Монтана – Вра- 
ца – Мездра – Ботевград –  Со- 
фия – Дупница – Благоев- 
град –  Симитли – Кресна – Ку- 
лата – граница Гърция 

Кулата 453,8 km 

I-2 Русе Граница Румъния – Русе –  Раз- 
град – Шумен – Девня – Варна 

Варна 203 km 

I-3 Гара Бяла Гара Бяла –  Плевен – Луковит – 
Коритна  – Ябланица – Ботев- 
град 

Ботев- 
град 

203 km 

I-4 Коритна Коритна – Български из- 
вор – Севлиево – Велико Търно- 
во – Омуртаг – о.п. Търговище – 
(о.п. Разград – о.п. Шумен) 

Шумен 264,3 km 

I-5 Русе Русе – Бяла - Велико Търно- 
во – Габрово – Шипка – Казан- 
лък –  Стара Загора – Димитров- 
град – Хасково –  Кърджали – 
Маказа – граница Гърция 

Маказа 397.3 km 

I-6 Гюешево Граница Северна Македо- 
ния – Гюешево –  Кюстен- 
дил –  Перник – София –  Пир- 
доп – Карлово – Казанлък – Сли- 
вен – Карнобат – Бургас 

Бургас 508,5 km 

I-7 Силистра Граница Румъния – Силистра – 
Шумен – Преслав – Ямбол – Ел- 
хово – Лесово – граница Турция 

Лесово 326,7 km 

I-8 Калотина Граница Сърбия – Калоти- 
на – Драгоман – София – 
Ихтиман – Костенец – Па- 
зарджик – Пловдив – Хас- 
ково – Харманли – Люби- 
мец – Свиленград – Капитан 
Андреево – граница Турция 

Капитан 
Андрее- 
во 

386,1 km 

I-9 Дуранкулак Граница Румъния – Дуранку- 
лак – Шабла – Каварна – Бал- 
чик – Кранево – Варна –  Слън- 
чев бряг – Бургас –  Малко Тър- 
ново – граница Турция 

Малко 
Търно- 
во 

325,6 km 

    3068,3кm 

 

Пътищата от първи клас в България са предназначени за осъществяване

на транзитно движение на големи разстояния (предимно от граница до

граница). Те обслужват големи територии и съвпадат с направленията на

основните транспортни потоци в страната.

В страната има 9 първокласни пътища, номерирани от 1 до 9.

Номерът е четен при направление на пътя запад-изток и нечетен

при направление север-юг, като четните нарастват от север на юг, а

нечетените от запад на изток.



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

ПЪТИЩА II-РИ КЛАС

Пътищата от втори и трети клас в България са с най-голяма дължина. Тяхната

номерация започва съответно с римски цифри II и III и са предназначени за

транзитно движение на средни разстояния, изпълняват разпределителни функции,

уплътняват мрежата от първокласни пътища и осигуряват оптимални маршрути на

транзитното движение към различни региони на страната.

Второкласните пътища се номерират с двуцифрени номера от 11 до 99, като

първата цифра показва номера на първокласния път, от който се отклонява,

а втората - посоката на отклонение (четна при отклонение вдясно, а

нечетна - при отклонение вляво, по посока на нарастване на километража на

първокласния път).

В България има 44 

броя второкласни 

пътища. Три от тях са 

с дължина над 200 км., 

като най-дългия е 

Републикански път II-

37 от село Джурово до 

село Барутин



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

ПЪТИЩА III-ТИ КЛАС

Третокласните пътища се номерират с трицифрени (от 101 до 999) или

четирицифрени (от 1001 до 9999) номера. Пътищата трети клас с трицифрени

номера от 101 до 999 са отклонения на първокласни пътища, като първата

цифра показва номера на първокласния път, втората е нула, а третата показва

посоката на отклонението (четна - отклонение вдясно, нечетна отклонение вляво,

по посока на нарастване на километража на първокласния път).

Пътищата трети клас с трицифрени номера от 111 до 999 са отклонения от

второкласни пътища, като първите две цифри показват номера на второкласния

път, а третата показва посоката на отклонение (четна – отклонение на дясно и

нечетна - отклонение вляво).

Общия брой на третокласните 

пътища в България е 406 броя, 

от които с трицифрени номера -

150 броя, с четирицифрени

номера - 256 броя.



II. ДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Общинските пътища се класифицират в три категории,

отразяващи транспортното значение на пътя за

икономическото и социалното развитие на общината.

Идентификационния номер на местен общински път представлява

7-значен буквено-цифров код със структура АААК111. Първите

три разряда показват идентификационния код на областта, от

която започва пътя, четвъртия разряд (К) е числото на категорията

на пътя 1,2 или 3 и последните три разряда (111) са номер на пътя

в областта.

От 1990 г. до 2000 г. интензивността на 

движението по общинската пътна мрежа се е 

увеличила с 42 %

Общата дължина на пътната мрежа в 

България е 41 250 км. и около 60 000 км. 

улици от всички класове



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


