
КАРТА НА ПЪТИЩАТА В 
БЪЛГАРИЯ  

И

АВТОМОБИЛНА НАВИГАЦИЯ



 ПЪТ







Път – площ или съоръжение 
за движение на ППС или 

пешеходци



Републиканската пътна мрежа на България е мрежа от 

пътища в България, които осигуряват транспортни връзки

от национално значение и маршрути от държавен интерес. 

Тя се управлява от Агенция Пътна инфраструктура. За 

преминаване по нея е въведена винетна такса (за ползване

на пътната инфраструктура), която дава право на дадено 

пътно превозно средство да ползва пътната мрежа за 

определен срок. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0




Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа 
на България към октомври 2019 г. е 19 877 km, от които: 
•6 автомагистрали – 816 km;

•9 пътища I-ви клас – 2975 km;

•44 пътища II-ри клас – 4035 km;

•150 пътища III-ти клас (обозначени с трицифрено число) – 6400 km;

•256 пътища IV-ти клас (обозначени с четирицифрено число) – 5651 

km;

•Общо – 12051 km.

Общият брой на всички първокласни, второкласни и третокласни 

пътища в България е 459 броя. 



 ВИДОВЕ ПЪТИЩА

• Автомагистрали

• Първокласни пътища

• Второкласни пътища

• Третокласни 

пътища

• Четвъртокласни 

пътища



ЗАПОМНИ!

Всеки път има номер, който 
се посочва на пътен знак



 Пътен знак     Ж 20.1       Ж 20.2         Ж 21          Ж 22

 Номер на пътя     А2              81           Е 79            456
№ на автомагистрала               № на пътя               Междуароден път             километричен  камък



АВТОМАГИСТРАЛИ



Автомагистралите в България се означават със зелен знак за начало и край. Номерират се с буква А и номер на автомагистралата след нея. 
Автомагистралите в България се означават със зелен знак за начало и край. Номерират се с буква А и номер на автомагистралата след нея. 

Автомагистралите в България се означават със зелен знак за начало и край. Номерират се с 

буква А и номер на автомагистралата след нея. 



Те са специално изградени и означени пътища за движение 

само на моторни превозни средства с високи скорости и 

самостоятелни платна за движение във всяка посока с 

разделителна ивица между тях. Всяко платно е с най-малко 2 

ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране. 







„Хемус“ е автомагистрала в България. Почти цялото трасе на 

магистралата е в територията на Северна България, с 

изключение на района около София, тъй като столицата е зад 

Балкана и това я прави част от Южна България. Предвидена е да 

свързва столицата София с град Варна и дублира първокласните

пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и 

Е83 от Ябланица до София. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_%D0%9570
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_%D0%95772
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_%D0%9583


Автомагистрала "Хемус"



Автомагистрала „Тракия“, означена като А1, е 

автомагистрала в Южна България, Тя свързва столицата

София с Пловдив и продължава към Бургас на брега на 

Черно море. Магистралата е част от Паневропейски

транспортен коридор 8. Общата дължина на автомагистрала

„Тракия“ е 360 km, като последният участък е пуснат в 

експлоатация на 15 юли 2013 г., 40 години след началото на 

изграждането ѝ.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_8


Автомагистрала "Марица"

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhxqFQoTCKHqn6fJvcgCFeHwcgodQWIESQ&url=http://www.vesti.bg/pari/biznes/magistrala-marica-shte-e-gotova-sled-2-godini-4006071&psig=AFQjCNFAeqwCoT9KmuAgCmxII0fNxEdR_w&ust=1444761195561868


„Марица“ е автомагистрала в Южна България. Тя

свързва АМ „Тракия“ при ПВ Оризово с Република

Турция при ГКПП Капитан Андреево. Дължината ѝ е 

около 117 km. Минава покрай Димитровград, Хасково, 

Харманли, Любимец и Свиленград. Автомагистрала

„Марица“ е част от Паневропейски транспортен

коридор 4 и Европейски път Е80. През

автомагистралата преминава и пътният трафик за 

Гърция при пътен възел Ново село. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_%D0%9580
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


Автомагистрала Струма 



Автомагистрала „Струма“ е автомагистрала в България, 

която свързва София с ГКПП Кулата и по този начин при 

завършването ѝ се осигурява автомагистрална връзка от 

столицата до границата с Гърция. Магистралата се строи 

на мястото на част от съществуващ първокласен път

Трасето на автомагистрала е с дължина 172 km. 

След ГКПП Кулата магистралата продължава в 

Автомагистрала А25 на Гърция към Солун. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_I-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_25_(%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD


„Черно море“

Страна България

От Бургас

До Варна

Дължина 103 km (построени: 8 km)



„Черно море“ е автомагистрала в България, която ще свързва

градовете Варна и Бургас, като се движи панорамно покрай Черно 

море. Тя е част от паневропейски транспортен коридор 8 (Драч –

Тирана – Скопие – София – Бургас – Варна). 

Общата дължина на участъка Бургас-Варна е 103 км. Към февруари

2016 г. са завършени 10 km от отсечката, която започва от 

Аспаруховия мост във Варна и завършва преди село Приселци. 

Очаква се магистрала „Черно море“ силно да улесни транспортните

връзки между черноморските градове, като реши трудностите с 

прехода на Стара планина, който силно забавя трафика между Обзор

и Несебър. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80


„Европа“

Страна
България

От ГКПП Калотина

До София

Дължина 65 km (построени: 16,5 km)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


Автомагистрала „Европа“ е автомагистрала в 

Западна България. Тя трябва да свързва София с 

гранично-пропускателния пункт на сръбската

граница при Калотина, а от там с Ниш и Белград. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


СКОРОСТНИ ПЪТИЩА



Скоростните пътища са специално изградени и означени за 

движение само на моторни превозни средства с високи скорости и с 

подобни на автомагистралите характеристики, но без специална

лента за аварийно спиране. Максималната скорост за движение е 120 

km/h. 

До 2020 г. България трябва да разполага със седем скоростни пътя. 

Планираните за строителство скоростни пътища са: София –

Гюешево, Видин – Ботевград, Русе – Маказа, Варна – Дуранкулак, 

Русе – Шумен, Пловдив – Рудозем и „Рила“ (Дупница – Самоков до 

АМ „Тракия“ и „Хемус

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2


ПЪТИЩА ПЪРВИ КЛАС



Първокласни пътища



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 пътя, номерирани от 1 до 9



ПЪТИЩА ВТОРИ КЛАС



Пътищата от втори клас в България са предназначени за транзитно 

движение на средни разстояния. Те изпълняват разпределителни

функции в транспортната ни система. 

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, и нечетна – при отклонение вляво, по посока на 

нарастване на километража на първокласния път). 

В България има 44 броя второкласни пътища с обща дължина 4058 

km,





ПЪТИЩА ТРЕТИ КЛАС





Пътищата от трети клас в България са всички републикански

пътища, които не притежават характеристиките на 

автомагистрали или на пътища от първи и втори клас. Те 

служат за разпределяне на движението във вътрешността на 

териториите, принадлежащи към пътищата от от по-висок

клас, или осигуряват връзки между отделните общини. 



Третокласните пътища се номерират с трицифрени

(от 101 до 999) или четирицифрени (от 1001 до 9999) 

номера

Общият брой на третокласните пътища в България е 

406 броя, от които с трицифрени номера – 150 броя, 

с четирицифрени номера – 256 броя. 





ПЪТИЩА ЧЕТВЪРТИ 
КЛАС



Черен път е често използван термин, с който се назовава път, 

който няма асфалтова или каквато и да е друга изкуствена

покривка. Често биват използвани и синонимите „почвен път“ и 

„коларски път“. Черни пътища са често срещани и се прокарват на 

места, където поради различни причини не може да бъде

построен асфалтов път. Срещат се най-вече в провинцията и 

извън градовете, като се ползват за бърза връзка между две 

населени места

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE


Черен път в Стара планина

Коларски път – 1920 – 1930 година



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


