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I.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящия проект е разработен във връзка с необходимостта от въвеждането

на нова, по-ефективна организация на движението и паркирането в централната
градска част /ЦГЧ/ на гр. Сливен, която да съответства на състоянието на улична
мрежа в града. Непрекъснато нарастващия брой на автомобили и свързания с това
проблем с паркирането, особенно в ЦГЧ налагат цялостно решение, което да
обхваща, автомобилно, пешеходно и велосипедно движение. Практиката показва,
че винаги темповете на нарастване на моторизацията изпреварва тези на
изграждането

на транспортната

система,

способна свободно да

пропусне

нарасналите транспортни потоци.
Необходимо е да се оптимизира градския трафик и да се гарантира безопасно
движение на автомобили и пешеходци, като се даде приоритет на еднопосочното
движение.
Въвеждането на еднопосочното движение предлага алтернатива на масовото
безразборно паркиране по лентите за движение, тротоарите и зелените площи.
Целта на разработката е да се представи цялостно решение, за организация
на движението в гр. Сливен съобразена, с съществуващата улична мрежа,
направените ремонти, интензивността на движението. Град Сливен попада в
групата на средните градове и не се очаква промяна в близките години. Степента
на моторизация съответства на тази в страната, която през 2017 г. е близко до
очаквания максимум от 330 коли на 1000 жители и не се очаква ново интензивно
нарастване на МПС. Това показва, че е налице необходимостта от промени в
организацията на движението, които да останат продължително време приложими
и ефективни.

Безспорна е

тенденцията

на нарастване на броя на автомобилите.

Автомобилът е предпочитано средство за придвижване на голяма част от жителите
на града и необходимост на фирмите. Това създава предпоставка за задръствания
и затруднения при намиране на място за паркиране, особено в централната част на
града. Необходимо е да се оптимизира градския трафик и да се гарантира
безопасно движение на автомобили и пешеходци.
II.

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ
ЦГЧ условно е разделена на две части. Първата

зона“,обхваща улиците, които попадат между

от тях- зона А „Синята

бул.“Цар Симеон“ /от кръговото

кръстовище до „Дамарски мост“, бул. „Братя Миладинови“, Бул. “Христо Ботев“, ул.
„Г. С. Раковски“, новото трасе по ул. „Антим I“ и ул. „Ген Скобелев“. Втората зона Б
е заключена от бул. .“Цар Симеон“ /от „Дамарски мост“ до кр. с ул. „Радой Ралин“/
ул. „Радой Ралин“ и бул. Братя Миладинови“ Организацията на движението се
осъществява чрез пътна маркировка, знаци и светофари и има забрана за
паркиране на тежкотоварни автомобили.
За да бъдат идентифицирани проблемите на транспортната мрежа в ЦГЧ
беше направено проучване на движението и преброяване на паркираните
автомобили в двете зони . Бяха установени множество нарушения, които в някои
случаи застрашават безопасността на по - уязвимите участници в движението, а
именно пешеходци и велосипедисти. Паркираните автомобили в делничните дни,
според направеното проучване, достигат до 3 000 бр. Обобщавайки проблемите в
ЦГЧ са:
> Основната улична мрежа е изградена и не се очаква, изграждането на
нови улични артерии.
> През града преминават два републикански пътя, 111-488 /Градец Сливен/ и път 11-53, който преминава по бул. Стефан Караджа“ и „Цар
Симеон“ и е основна връзка с АМ “Тракия”
> Движението е двупосочно, а в отделни участъци еднопосочно.
> В централната част на града преобладаващо е движението на леки
автомобили.
> Има автобусен и тролейбусен транспорт. Има много преминаващи
междуградски автобуси, които обслужват местното население.
> Сигнализацията е основно с пътни знаци и маркировка. Има две
кръстовища регулирани със светофари.
> Има обособена пешеходна зона.
> Паркирането е хаотично и е основният проблем за безопасното
движението на МПС и пешеходците.

> Има наченки на велосипедно движение, но няма изградени алеи
предназначени за тази цел.
-

Неспазване на забраните въведени чрез пътни знаци

-

Липса на маркировка и знаци

-

Произволно ситуиране на контейнерите за отпадъци, което в някои
случаи ограничава възможността за паркиране на един или повече
автомобили.

-

Движение с висока скорост и нерегламетирани маневри.

-

Чувство за безнаказаност

III.

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА
При изготвяне на проекта са поставени няколко цели, които аргументират

целесъобразността на предложените мерки.
Поставените цели служат като основа за анализ и планиране на съвкупност от
мероприятия и дейности, необходими за съставянето на Генерален план за
организация на движението, отговарящ на нуждите и очакванията на гражданите.
Поставените цели имат следния характер:
•

Оптимизиране

на

организацията

на

движение

на

автомобилния

транспорт.
•

Въвеждане на система за паркиране.

Горепосочените цели могат да бъдат определени като главни цели при
съставянето на Генерален план за организация на движението, тъй като този план
трябва да осигури безопасността на всички участници в движението.
За постигането на целите на проекта , са направени:
-

Анализ на транспортната ситуация в ЦГЧ на гр. Сливен

-

Идентифициране

на

проблемите

на транспортната

мрежа,

чрез

извършване на проучвателни дейности
IV.

Изготвяне на подробен план за организация на движението
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ
За целите на проекта е направен оглед на зоната, която е обект на заданието.

Установените проблеми и недостатъци са отбелязани в т. II от настоящата записка.
След направения анализ и обобщаване на проблемите, се даде приоритет на
справянето с проблема с паркирането. Направеното преброяване на паркираните
автомобили в централната част на града показа, че голяма част от водачите не
използват ефективно пространството, което е отредено за автомобилите и
съответно навлизат в зоните, които би трябвало да бъдат безопасни за останалите
участници в движението - пешеходци и велосипедисти.
Обект на проучванията бяха оснвно 69 улици от зона А, които са с обща
дължина около 20 305 метра и 9 паркинга. В зоната има 25 улици без изход и 113
кръстовища, като 2 от тях са със светлинно регулиране. Преброяването е
извършено в работни дни. Преброените паркирали автомобили са около 3000. Най
- често автомобилите паркират напречно и успоредно. Според проучването
паркирането върху платното за движение създава доста затруднения, когато
улиците са с двупосочно движение и ширина на платното от 5,00 метра.

V.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Генералния план за организация на движението в ЦГЧ на гр. Сливен е
направена на база предоствавен от Възложителя регулационен план и
проучвания на място. Уличната мрежа на града се дели на първостепенна и
и второстепенна. Тя се изгражда на принципа на ерархията. На същия
принцип е направен и „Генералния план за организация на движението” в ЦГЧ
на гр. Сливен.
Определяне схемата на улична мрежа
Габарита на улиците по периферията на зона А, позволява да се разпредели

трафика, като се изведе транзитното и товарното движение в края на града. Така в
ЦГЧ остава предимно трафика от леки коли, пешеходци и велосипеди.

Класификация на уличната мрежа
Уличната мрежа на града е разделена на първостепенна /главна/ и
второстепенна в съответствие с изискванията на нормативната база и очакваното
транспортното натоварване . Съвременната тенденция е класификацията на

уличната мрежа да се свърже с големината на града. Улиците от първостепенната
улична мрежа на града са III клас/районна артерия/и IV клас/главна улица. Допуска
се паркиране и движение на градския транспорт, като спирките може и да са на
платното за движение. Пропускателната възможност е 500-600 E/h /еквивалентни
МПС на час/, а допустимата скорост на движение е 50 km/h, която съвпада с
максимално допустимата скорост в населени места.
Класификацията на уличната мрежа е показана в приложените схеми.
Планирани са транспортните схеми за всеки един участник в движението.
Схеми на :
Транзитно и тежкотоварно движение
Маршрутите на тежкотоварното движение съвпада с най - външния кръг на
движение на зона А. Трасетата на пътищата от РПМ са обозначени с червен цвят.
Интензивността на чистия транзит /движение чийто произход и цел е извън
населеното място/ е голям, но възможностите за провеждането му са много добри
и не влияе негативно на ОД .
Прекъснатия транзит - входното движение, което има за цел вътрешноградски
обекти и тежкотоварното, е концентрирано по улиците от първостепенната улична
мрежа и най - вече улиците които са част от републиканската и общинската пътна
мрежа. Не се очаква значително нарастване на интензивността му. Няма данни за
участъци с концентрация на пътно транспортни произшествия /ПТП/. Подобряване
на вертикалната и хоризонталната сигнализация е от същественно значение, за
ориентацията, бързото и безконфликтно движение на транзитния поток.
Масов градски и обществен транспорт
Големината на града не налага на този етап разширяването на обществения
транспорт. Тролебусния и автобусния транспорт са изнесени по главните улици в
джобове.

Проблем

на

съществуващата

схема

на

градския

транспорт

е

съсредоточаването на спирките по бул. „Стефан Караджа“, което принуждава
пътникопотока да пресича бул. „Цар Симеон“ в най-оживената му част, района на
пазара. Местоположението на спирките ( в т.ч. нови и съществуващи) и маршрутите
на различните видове транспорт са показани в приложената „Схема на организация

на обществения транспорт в ЦГЧ, гр. Сливен“ , съгласно проектът за интегриран
градски транспорт.
Маршрутите и местата на спирките

са обозначени на Генералния план със

знака за автобусна спирка Д24.
Таксиметровия транспорт
Броят на такситата нараства и това налага да се предвидят специализирани
местостоянки за тях. Обозначени са местата за изчакване на таксиметровите коли.
Съсредоточени таксиметрови паркинги до 10 места /Наредба 2 за планиране и
проектиране на транспортно комуникационните системи, може да се устройват на
пътното платно извън лентите за движение/ в районна на пазара, автогарата,
болницата, Новоселски мост и на бул. Хр. Ботев до „Розова градина“. Местата за
паркиане са бозначени на плана със знака за такси.
Пешеходно движение
Схемата за организация на движението е съобразена с установените вече
традиции. Запазва се обособената пешеходна зона по ул. „Цар Освободител”.
Транспортното

обслужване

на

търговските

обекти

и

живеещите

там

е

обезпечено.Голямата дължина на пешеходната зона, затруднява нормалната
комуникация между северната и южната част. Свързването на ул. Драган Цанков и
ул. Д. Добрович, макар с ограничителен режим /в определен период от време- ще
намали натоварването на кръстовищата в ЦГЧ. ул. Основните пешеходни трасета
са показани в схемата за пешеходното двжение. По тези трасета, бордюрите трябва
да са понижени, а пресичането на пътното платно маркирано и сигнализирано като
пешеходна пътека.
Полезната ширина при пешеходните пътища не бива да бъде нарушавана от
стълбове, пътни знаци или сгради. Сградите и растителността трябва да бъдат с
такава височина, че остане достатъчния зрителен контакт (0,8 м на нивото на очите)
към преминаващия трафик. Тротоарите, които се използват и от деца, трябва в
интерес на качеството и сигурността да се приложат ширини въз основа на нормите.
Минималната ширина на тротоарите е 1,50 м. Тази ширина осигурява свободни и
защитени тротоари. Други изисквания за достъпна улично пространство без
препятствия са:

-

Надлъжен наклон - max 5%,

-

Напречен наклон - 1,5% - 2,5%

-

Равни, нехлъзгави тротоарни настилки

-

Минимална ширина на тротоарите при непреодолими препятствия в
уличното пространство - 1,00 метър.

-

Тактилни системи (ивици и плочи) за направление -

повишава се

самостоятелността при хората със зрителни затруднения
-

Акустични

системи

за

направление -

при светофарни

уредби

на

кръстовищата при главните улици
-

Понижение на бордюрите - ръбът на бордюра е на височина от 3 см над
платното. Снижената зона трябва да бъде най - малко 1,50 метра широка.

Приложената „Схема на главните пешеходни пътища“ показва главните
маршрути, които осигуряват безопасния достъп на пешеходците до важни
направления като административни сгради, театри, галерии, училища и детски
градини.
Паркиране
Паркирането на МПС е възможно да се организира по два начина:
> Паркинги извън уличното платно.
Предвидено е организиране на паркинги край по важните административни
и търговски центрове - около общината, пешеходната зона, големите
търговски обекти. Изискванията на които трябва да отговарят са:
- да имат вход и изход и разделителен остров
- движението да е еднопосочно.
- да се избягва движение на заден ход
Площите на които може да се организира паркиране са обозначени в
схемата със знака за паркинг.

-

> На уличното платно, там където габарита на улицата позволява.
При двупосочни улици е необходимо да се осигури мин. две ленти за движение
от по 3 m и мин. 2.0 m за надлъжно паркиране.

-

При еднопосочна улица габарита трябва да е по - голям от 5.0 т . Лента 3 m и
2.0 m за успоредно паркиране.
На успоредно паркиране по еднопосочните улици се разчита за решаване на

проблема с паркирането. Участъците кадето този начин на паркиране е възможен е
обозночен със светло син цвят.

Велосипедно движение
Опазването на околната среда и нуждата от спорт все повече налагат да се
изграждат велосипедни алеи.

В община Сливен има одобрена схема за

велосипедно движение, която е отразена в ГПОД. По велосипедните

трасета,

бордюрите в кръстовищата трябва да са понижени, а пресичането на пътното
платно маркирано и сигнализирано като велосипедно трасе.
Посочност на движението
Нарасналата

степен

на

моторизация

на

населението,

проблемите

с

паркирането и безопасността по улиците, налага поетапно да се премине към
еднопосочно движение. Предимствата на еднопосочното движение са в няколко
направления:
> Намаляват се задръжките, дори осигурява движение без спиране.
> Увеличава се пропускателната способност на кръстовищата
> Опростява се схемата на движение, а от там намалява и показателя на
сложност на кръстовищата, повече от 2 пъти ако едната улица е с
еднопосочно и 4 пъти ако и двете пресичащи се улици са еднопосочни.
> Значително се намалява броя на опасните конфликтни точки и вероятността
от възникване на пътно транспортни произшествия.
> При кръстовище с еднопосочни улици регулирано със светофарна уредба,
продължителността на цикъла се намалява, а времето за пропускане за един
час може да се увеличи до 70%.
> В резултат на намаляване на задръжките между и през кръстовищата,
значитлно се увелечава съобщителната /средна/ скорост, без да се
увеличава максималната. Това от своя страна допринася за намаляване на
ПТП.
> Лесно се осъществява координирано регулиране тип „зелена вълна”, тъй като
разликата в разстоянието между кръстовищата не оказва влияние върху
разчетите.
> Осигурява по - добро използване на уличната мрежа, като по този начин се
увеличава експлоатационния периот на настилките.
> Едно от най-големите предимства на еднопосочното движение, е че
осигурява места за паркиране, основен проблем особенно в центлалната
част на града.

Основните недостатъци на еднопосочното движение са следните:
-

удължава се пътя за пътуване, но при добра организация и сигнализация
може да се спечели време.
Затруднява ориентацията на водачите, които не познават града. Затова в
транспортната схема улиците с преобладаващо транзитно движение остават
двупосочни.
В представения ГПОД на гр. Сливен, е фиксирана посоката на движението по

всяка една улица. Решението е базирано на следните предпоставки:
> Движението по главната улична мрежа е двупосочно
> Показана е посоката на еднопосочното движение за всяка една улица,
независимо от това дали в момента е необходимо.
Като отделна схема в

ГПОД

са показани и всички кръстовища и

участъци, които не отговарят на нормите за проектиране на улици и
създават

предпоставки

за

възникване

на

пътно

транспортни

произшествия. В зависимост от проблемите критичните участъци са
разделени обозначени са съответния цвят на:
-

Свързани с настилката -необходим е локален рмонт.

-

Свързани

с

тротоарите

-

няма

понижени

бордюри

в

кръстовищата, липсват тактилни плочи или движението по тях е
възп репятствно.
-

Свързани с ОД на улицата или кръстовището.
Поетапно същите трябва да се препроектират и приведат в
съответствие с изискванията на нормативните документи.

ГПОД е съобразен с възможностите на съществуващата улична мрежа
в града, с прогнозното развитие на движението и позволява етапно
изпълнение на мерките свързани с безопасността на движението.
Нормативни документи:

-

Наредба №1 от 17/01/2011г- за организиране движението по пътищата

-

Наредба №2 от 29 юни 2004г - за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните истеми на урбанизираните територии.

