ДЕЙСТВАЩИ ПРАВНИ НОРМИ, КАСАЕЩИ ВЕЛОСИПЕДИСТИ
С решение № 3 от 12.01.2006 г. на Столичния общински съвет, се забранява за
обществено ползване участъкът от бул. "Витоша" и се създава пешеходна зона в участъка
между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий".
Съгласно чл. 5., ал.1 от Закона за движение по пътищата всеки участник в
движението по пътищата е длъжен:
1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не
трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени
вреди;
2. трябва да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети
или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на
останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
(2) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито
са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
2. с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в
движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва действащите норми за шум и
вредни емисии на отработени газове от моторното превозно средство, както и други норми
и изисквания за опазване на околната среда;
(3) На водача на пътно превозно средство е забранено:
1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или
други упойващи вещества;
2. да управлява пътно превозно средство, спряно от движение.
Съществуват особени правила за някои участници в движението, а именно:
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване,
всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и
червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на
червена светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на
колелата.
Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените
места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да
освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се
държи за него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на
превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци;
тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и
зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.
В разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата е
определено, че:
Чл. 2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето
действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите,
пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
Чл. 3. Участниците в движението са длъжни:
1. да спазват правилата за движение;
2. да пазят живота и здравето на хората;
3. да не създават опасности или пречки за движението;
4. да не причиняват имуществени щети;
5. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които застрашават
другите участници в пътното движение, а когато не са успели да изпълнят това - да вземат
необходимите мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите
участници в движението.
Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален
план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационнотранспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства
по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и
велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.
Чл. 24. (1) Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в
пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по
съответния начин.
(2) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по
пътищата.
Съгласно чл. 28. (1) от Наредбата за организация на движението на територята на
Столична община се забранява:
1. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална
маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".
2. Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона
"Център".
3. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална
маса над:
а) 15 тона в зона "Първа", с изключение на следните улици и булеварди в зоната:
бул. "Сливница", ул. "Владайска река", ул. "3идарска", ул. "Градинарска", ул. "Резбарска",
бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Константин Стоилов", ул. "Каменоделска", бул. "Ген.
Владимир Вазов", моста "Чавдар" и ул. "Злетово".
б) 10 тона по ул. "Павел Красов" между бул. "Цариградско шосе" и ул. "Самоковско
шосе".
4. Влизането на ППС в неработни дни от 08.00 до 17.00 часа по пътищата в Парк
"Витоша" в следните участъци: от кв. "Бояна" до "Златни мостове" и от кв. "Драгалевци" до
"Щастливеца".
5. Влизането на ППС:

а) по ул. "Пиротска" в участъка между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Ст.
Стамболов" - от 09.00 до 21.00 часа;
б) по бул. "Ст. Стамболов" в участъка между ул. "Екзарх Йосиф" и бул. "Сливница"
(Женския пазар) - от 09.00 до 19.00 часа;
в) по ул. "Екзарх Йосиф" в участъка между ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Г. Бенковски"
- денонощно;
г) пешеходната зона около НТ "Иван Вазов" - денонощно;
д) по ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" денонощно.
е) по бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "П. Евтимий" - денонощно.
6. Движението на други ППС, освен мотоциклети и мотопеди, леки автомобили,
товарни автомобили с допустима максимална маса до 4 тона, автобуси и тролейбуси по бул.
"Цариградско шосе" в участъка между "Орлов мост" и бул. "Д-р Г. М. Димитров".
7. Движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини,
зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски
ясли, детски градини и училища.
8. Влизането на ППС с животинска тяга в зона "Първа", включително и по
граничните й улици и булеварди, както и по: Околовръстен път, бул. "Цар Борис III", бул.
"Царица Йоана", бул. "Сливница", бул. "Ломско шосе", бул. "Рожен", бул. "Ген. Владимир
Вазов", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе", бул.
"Александър Малинов", бул. "Драган Цанков", бул. "Св. Кл. Охридски", ул. "Симеоновско
шосе", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Брюксел".

Правата на човека
Правата на човека са етични принципи или социални норми, които задават
определени стандарти на човешко поведение и са защитени като законови права от
местното и международно право. Обикновено те се разглеждат като неотчуждими
фундаментални права, които „всяка личност притежава по рождение, само защото тя или
той е човешко същество“, и които са „присъщи на всички човешки същества“, независимо
от тяхната националност, местоположение, език, религия, етнически произход или някакъв
друг статус. Те са приложими навсякъде и по всяко време в смисъл, че са универсални, и са
егалитарни в смисъл, че са еднакви са всеки човек. Изискват съчувствие и върховенство на
закона и налагат на всяка личност задължението да уважава правата на другите хора. Те не
трябва да се отнемат, освен в резултат на справедлив процес и въз основа на конкретни
обстоятелства. Например, правата на човека могат да включват свобода от незаконно
задържане, мъчения или екзекуция.
Правата на човека, с пряко отношение към полицейската дейност:
- право на живот;
- забрана за интезания, жестоко или унизително отнасяне или наказание;
- забрана на робство и принудителния труд;
- право на свобода и сигурност;
- право на справедлив съдебен процес;
- принципът „няма наказание без закон“;
- право на зачитане на личния и семеен живот;
- право на свобода на мисълта, съместта и религията;
- право на свобода на изразяване;

- право на свобода на събиране и сдружаване;
- право на брак;
- право на ефектевна защита;
- забрана на дискриминацията.
Задължението на полицейските служители за недопускане на дискриминация при
упражняване на полицейски правомощия е служебна функция. Правото на равно третиране
на всеки гражданин съответства на задължението на длъжностните лица да не го
нарушават. Прилагатето на принципа на недискриминация е част от професионализма и
води до ефективност на дейността както на полицейските служители, така й на
полицейските структури.
- държавният служител зачита и спазва правата и основните свободи на всички
граждани в съответствие с действащото българско законодателство и международните
договори, по които Република България е страна.
- държавният служител следва принципа, че всеки обвинен в престъпление се
счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.
- държавният служител при изпълнение на професионалните си задължения
зачита правото на живот на всеки човек и неговото достойнство, като не извършва,
провокира или толерира какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко и унизително
отношение или поведение.
- държавният служител зачита правото на свобода и сигурност на личността, като
ограничава това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.
- държавният служител зачита правото на личен и семеен живот,
неприкосновеността на жилището и тайната на кореспонденцията, като ограничава това
право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.
- държавният служител изпълнява своите задачи, като се ръководи от принципите
на безпристрастност и недопускане на дискриминация и формира своето вътрешно
убеждение само на базата на събраните чрез законоустановени способи факти и данни по
конкретния случай.
- в действията си държавният служител винаги се съобразява с основните
човешки права, между които правото на свобода на мисълта, съвестта, религията,
изразяването на мнение, правото на мирни събрания, свободно движение и правото на
собственост.
- държавният служител уважава отделните граждани и общности, като зачита
техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с правовата държава.
- държавният служител не допуска дискриминация, основана на пол, раса,
народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или
вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено
положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено
състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен
договор, по който Република България е страна.
- държавният служител зачита правото на справедлив съдебен процес и съдейства
за ефективното осъществяване на правото на адвокатска защита.
- държавният служител носи отговорност пред държавата, гражданите и техните
представители и е обект на независим граждански и институционален контрол.
При превишаване на полицески правомощия се обърнете към органите по
институционален контрол.

Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.
С изменение на постановление на МС 114/2016 г. е създаден национален механизъм
за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г. Нормативно са регламентирани основните направления
на подготовката и провеждането на Председателството и отговорните за тях координатори.
По направление „Сигурност“ от органите на МВР е създадена необходимата
организация по изпълнение на редица превантивни и предохранителни мероприятия,
свързани с предстоящото председателство.
В центровете за повишаване на професионалната квалификация на полицейските
органи е организирано провеждането на обучение на служители от различни йерархични
нива.

