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ЗА ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА И 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Институт по транспортна инфраструктура (ИТСИ) е научна организация вписана 

в регистъра на научните организации към НАЦИД под номер 1831. ИТСИ е първата час-
тна научна организация и първият частен Институт в област на икономическа дейност 
„Строителство“. 

„В НАУКАТА НЯМА КЪСИ ПЪТИЩА“ 

Визия 

Визията на Института е да развива науката, научноизследователската, научно 
приложната и развойна дейност, чрез идеи, адекватни ресурси и дейности, развиващи ака-
демичния състав и позволяващи на младите учени да се обучават изпреварващо спрямо 
реалната икономическа среда. Повишаването качеството на обучение и преподаване за 
студенти и докторанти ще гарантира изграждането на устойчива и ефективна инфрас-
труктура, в полза на обществото. 

Мисия 

Създаване на стабилна връзка администрация – наука – бизнес, в която науката 
има балансираща роля, роля на независим, категоричен и акуратен арбитър и консултант. 
Ние вярваме, че науката, предвид своя генезис и специфика, има потенциала да води об-
ществото към развитие, което гарантира устойчивост и просперитет, обещава бъдеще 
в професионалната кариера на млади архитекти, инженери , преподаватели - учени. 

Дружеството развива бизнеси с приоритетно налагане на научно знание в проек-
тирането и планирането, строителния надзор и оценка на съответствието, изпитва-
телни лаборатории, лаборатории за калибриране, издателска дейност, организиране на 
конференции, пътната безопасност, нормотворчество. 

В областта на градската среда и градското планиране дружеството работи ак-
тивно при изготвянето на Генерални планове за организация на движението, като се 
стреми да прилага най-новите научни постижения. Такъв е примерът с Генералния план 
на град Велико Търново, където на първо място беше обследвана и анализирана уличната 
инфраструктура чрез модела „ARSA” и чрез него е определен риска от настъпване на път-
нотранспортни произшествия по уличната мрежа, съответно на база на анализа е опре-
делен и подхода при изготвяне на цялостната концепция на генералния план за организация 
на движението на град Велико Търново.  
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Изображение от анализ с модела „ARSA”. 

В резултат от анализите и предложенията възложителят Община Велико Търново 
възприе цялостна промяна в концепцията за развитие на градската инфраструктура, 
като заложи нов приоритет при планиране – на първо място бяха поставени пешеход-
ците, след това велосипедистите, градския транспорт и накрая автомобилите. 

Подобни са примерите с изготвените от нас Генерален план за организация на дви-
жението на гр. Павликени, както и с Проект за организация на движението и паркира-
нето на ЦГЧ на гр. Елин Пелин, в които преобръщаме пирамидата на приоритетите на 
планирането на градската инфраструктура, за да бъде създадено повече място за хората.  

Цялостната цел на служителите на Институт по транспортно строителство е 
освен налагане на науката и да реализира проектите си спазвайки най-съвременните тен-
денции за пътна безопасност и организация на движението.  
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1 Въведение 
1.1 Общи положения 

В контекста на съвременното обществото, градовете трябва коренно да 
променят начина си на мислене и управление за уличната мрежа и транспорта. 
До сега урбанизираните територии инвестираха основна част от средствата си 
за разширение на улици и булеварди, изграждане и поддържане на паркинги и 
паркоместа, създаване на удобства за придвижване с автомобили. Това се 
случи за сметка на останалите участници в движението. В България няма на-
селено място, в което жителите, приоритетно, да се придвижват с алтернати-
вен транспорт – велосипед, пеша или градски транспорт. Това естествено има 
своята логика. Степента на моторизация в България се е увеличила от 
150МПС/1000 жители в началото на 90те, до близо 500 МПС/1000 жители, към 
настоящия момент. Броя на личните автомобили се е увеличил близо 4 пъти 
през последните 30 години. Модернизирането на автомобилната инфраструк-
тура и повишаването на стандарта на живот доведе до многократно увелича-
ване на пътувания. Голяма част от градовете са с изчерпан капацитет за авто-
мобили. Невъзможно е да се осигури нормално придвижване и гариране на 
автомобилния парк. 

Анализите изготвени в градове в Република България, във връзка с Гене-
ралните планове за организация на движението, показват че в някои градове, 
ако всички МПС регистрирани в града са по едно и също време по уличната 
мрежа, тя ще бъде физически запълнена над 50%. Ако добавим и автомобилите 
на работещите в по – големите градове от съседни населени места и туристите, 
запълването надвишава 70%. В същото време, при проучването на обществе-
ното мнение във връзка с изготвяне на ГПОД, се оказва, че 80% от хората, 
които се придвижват с автомобили желаят да се придвижват по друг начин – 
пеша, с велосипед или с градския транспорт. Анализите показаха, че уличната 
мрежа на голяма част от градовете в България е изчерпана и няма как да се 
създаде възможност за алтернативно придвижване без това да повлияе авто-
мобилите. Точно поради това, е необходимо, градовете в България да приемат 
изцяло нов подход, съобразен със световните тенденции, а именно да сменят 
приоритета от автомобил към пешеходец. 
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Необходимо е градовете да поемат по нов път, съобразен с желанието на 
хората. В допълнение, екологичният ефект от редуцирането на пътуванията, 
ще доведе до по - чисти и приветливи градове.  

 

 

Фиг. 1.1: Нови приоритети в организацията на движението в градовете 

Следва да си представим градовете след още 30 години. Сега е моментът, 
да започнем да планираме, за да може в средносрочен план да имаме реални 
резултати и промяна в поведението на пътниците. Нужно е да се създаде среда 
за всеки. Затварянето на улици, създаването на удобства за градския транс-
порт, велосипедистите и пешеходците не е утопия. 
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Фиг. 1.2: Бул. „Витоша“, София – преди и сега 

Създаването на подходяща среда води до значително увеличение на пот-
реблението. Ако създадем по - широки булеварди и повече паркинги, ще по-
лучим повече автомобили, ако инвестираме в паркове и пешеходни зони, хо-
рата ще започнат да се придвижват пеша или с велосипеди. Процесът по обръ-
щане на пирамидата в никакъв случай няма да бъде лесен и бърз. 

Световната литература и най - съвременните научни изследвания ясно 
показват, че създаването на допълнителен капацитет на пътищата води до уве-
личаване на трафика, в пъти над прогнозирания (Фиг. 1.2).  
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Фиг. 1.3: Графика на реалното повишаване на автомобилното движение след разширяване на улици в 
сравнение с прогнозираното 

Тази зависимост се наблюдава активно при автомобилния транспорт – 
разширявайки пътища и улици или изграждайки нови, привличаме много по-
вече трафик отколкото сме прогнозирали, но данните сочат, че същата зависи-
мост има и при пешеходното движение, велосипедистите и градския транс-
порт.  

В тази връзка, как да направим така, че да редуцираме автомобилния тра-
фик? Алтернатива на горното поведение е точно обратно – намалявайки капа-
цитета на пътя, ще намалим и трафика по него. В книгата си “Walkable City” 
автора Джеф Спек, изследва въздействието върху трафика, при затваряне на 
ключови пътни артерии, заключението му е че при затварянето им „Трафикът 
просто изчезва“. Интересен наблюдаван факт е, че трафикът не се премества 
по други артерии, а просто намалява. Хората започват да обединяват няколко 
пътувания в едно, да използват алтернативни методи на придвижване, като 
вървене, колоездене и дори да пътуват с автомобил в друг часови диапазон. 

В заключение – градовете в България и по света през последните над 100 
години се развиват в посока създаване на удобства на автомобилите. Никъде 
по света няма голям град, който да е решил проблемите със задръстванията, 
увеличавайки капацитета на уличната си мрежа. Това е временно решение и 
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изчерпването на новия капацитет идва много по - бързо от колкото е предви-
дено. От друга страна, борбата не е против автомобила, а в полза на потреби-
телите. Точно поради това добрите практики в световен мащаб и Европа са 
свързани със създаване на подходяща среда за пешеходци, велосипедисти и 
градски транспорт. Важно е градските администрации да вземат категорична 
позиция в каква посока ще развиват градовете си. 

Създаването на подходяща среда зависи от общественото разбиране на 
приетите методи за ефективен контрол на движението. Този принцип е осо-
бено важен по отношение на зоните с образователна инфраструктура, към ко-
ято и около която се движат различни по възраст и възможности пешеходци, 
велосипедисти, различни типове превозни средства.  Не е реалистично да се 
очаква нито пешеходците, нито други участници в движението да се придвиж-
ват безопасно, ако не разбират как контролните за трафика средства функцио-
нират в тяхна полза. 

 

 

Фиг. 1.4: Графика на предразположението на хората за извършване на дейности в публични прост-
ранства в зависимост от нивото на качество на околната среда 
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1.2 Генерален план за организация на движението – същност 

При реализацията на етапите на утвърдената комуникационно-транспор-
тна система на населеното място се разработва генерален план за организация 
на движението (ГПОД). Той може да се развие и самостоятелно, като целта му 
е създаването на оптимални режими за движението, спирането и паркирането 
на пътните превозни средства и добри условия за движението на пешеходците 
по изградената улична мрежа. 

Организацията на движение представлява инженерна дейност за създа-
ване на режими на движение на пътните превозни средства осигуряващи: ви-
сока пропускателна способност на уличната мрежа, възможно най-малко зад-
ръжки и загуби от транспорта, условия за безопасност и удобство на превозите 
и не на последно място подходяща и безопасна среда за пешеходците. 

ГПОД е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на дви-
жението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните осо-
бености на застрояване на населеното място. С него се предлагат строителни 
мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на свето-
фарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на 
зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности 
за подобряване на условията на движение. 

Нормативно ГПОД се изработва със срок на валидност до 5 години, като 
има две фази - предварителен и окончателен проект. ГПОД може да се актуа-
лизира при наличие на промяна в интензивността на транспортните и пеше-
ходните потоци повече от 30%, при нарастване на пътнотранспортната аварий-
ност или при увеличаване на въздействието на автомобилния транспорт върху 
околната среда над допустимите норми за шум, вибрации, газове и други 
вредни емисии.  

Стопанинът на пътя възлага изработването на ГПОД и го внася за разг-
леждане, съгласуване и приемане от общинския (районния) експертен съвет по 
устройство на територията при съответната община (район). В състава на екс-
пертния съвет участват представители на съответните компетентни органи на 
Министерството на вътрешните работи, на областното пътно управление, на 
Главна дирекция Пожарна и аварийна безопасност и на Хигиенно - епидемио-
логичната инспекция, които изказват мотивирано становище и могат да дават 
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предложения. След приемането на окончателния проект на ГПОД, кметът на 
съответната община (район) го одобрява.  

При изработването на ГПОД се измерват параметрите на движението, 
изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините 
за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните 
площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движени-
ето. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изс-
ледването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за 
безопасността. 

ГПОД се изработва върху действащия кадастрален план на населеното 
място, като се уточнява териториалният му обхват. Той трябва да е в съответ-
ствие с одобрения общ устройствен план, регулационните планове на кварта-
лите и зоните на населеното място и реализирани проекти за организация на 
движение в периода непосредствено преди изработването му.  

Изходната информация за проектирането следва да е актуална и досто-
верна: данни за трафика; закономерности на движението; тесни и проблемни 
места и кръстовища; анализ на уличната мрежа на база данните за пътно тран-
спортните произшествия; отразяване на обекти, свързани с движението –тър-
говски центрове, учебни заведения, индустриални обекти, складове, центрове 
за неотложна медицинска помощ, строителни обекти – в изпълнение или пред-
стоящи; данни за обществения транспорт; структура на уличната мрежа – 
главни и второстепенни улици, входно-изходни артерии, направления към съ-
седни населени места, граници на различните териториални зони – жилищни, 
търговски, индустриални, паркове и други; данни за съществуващата органи-
зация на движението; площи за паркиране. 

Oобследванията на градското движение са важна част от проучването и 
се извършват по определени правила. Установяване на динамиката на настъ-
пилите ПТП за последните три години и локализирането на места, където са 
се случили, с отбелязване на загиналите, ранените или материалните щети, е 
основа за анализ на съществуващите условия на движение на уличната мрежа 
и откриване на недостатъците ѝ. Обследването на действащата организация на 
движение, способите и методите на реализацията ѝ, степента на обслужване 



 

 

13 
 

 

 

на провеждания трафик, ефективността на приложението ѝ е важна информа-
ция необходима за разработването на един добър и перспективен ГПОД. Обс-
ледват се и площи за паркиране, определени за използване от отделни адми-
нистрации, предприятия, търговски обекти. Прави се географска и урбанис-
тична характеристика на населеното място на основата на анализа на база 
данни за: наличие на трасета на републикански пътища, топографска характе-
ристика на терена, функционална организация на територията – различни ви-
дове зони – жилищна, търговска, промишлена, за отдих и площи със специално 
предназначение – автогари, жп гари и др. 

На база събраните и анализирани изходни данни се разработва Генерал-
ния план за организация на движението. Той съдържа следните части:  

• Обяснителна записка 
• Предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни.  

 

Схеми на проектни решения за: 

• транспортно райониране на населеното място 
• организация на транзитното движение 
• режими за движение на определени видове пътни превозни средства 
• режими за движение на пешеходци и велосипедисти 
• посочност и предимство на движение 
• режими за престой, паркиране и изпреварване 
• обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането 

на схемите 
• инженерно-технически мероприятия, които се реализират с отделни про-

екти. 

Транспортното райониране се дефинира от класификацията на уличната 
мрежа, определена на основание нормативните изисквания и съобразена с 
одобрената КТС на населеното място. На схемата, освен класът на улиците, се 
представят и всички обекти, генериращи пътнически или товарни потоци. При 
структурирането на уличната мрежа се спазва принципът за насоченост към 
човека, а не към автомобила. 
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Частта, представяща транзитното движение, има за цел да определи вида 
и интензивността му и да избере подходящи маршрути за провеждането му. 
Транзитното движение се разделя на външно и вътрешно. Схемата за транзит-
ното движение дава ясна представа за маршрутите на транзитния трафик, чрез 
определяне и посочване на целите с пътеуказателни знаци за провеждането му, 
с най - малко загуби на време и енергия. Транзитното движение се извежда по 
обходни улици и извън жилищни райони, където пешеходните пресичания и 
трафик са минимални. 

Разработва се схема за посочността и предимствата на движението на 
база на окончателната класификация на уличната мрежа, съобразена със съ-
ществуващото и очакваното в близките няколко години транспортно натовар-
ване на уличната мрежа, пешеходните зони и велосипедните трасета. Анализът 
на степента на използване на уличните трасета и на обслужване на транспорт-
ните потоци обуславя целесъобразността на проектните решения за посочност 
и предимства на движението. 

Еднопосочните режими на движение се въвеждат предимно в жилищни 
зони по второстепенната улична мрежа. С тях се осигурява достъп до опреде-
лени райони или обекти, увеличава се пропускателната способност на улици, 
разтоварва се трафикът от съседни успоредни улици, ограничава се транзит-
ното преминаване през жилищни зони, дава се възможност за движение по 
тесни улици и за обособяване на места за паркиране. 

За всички кръстовища по главната улична мрежа и за по-важните по вто-
ростепенната улична мрежа се определя предимството на движение, като се 
сигнализират с пътни знаци или със светофарна уредба. Определянето на пре-
димството за преминаване зависи от класа улица, интензивността на транспор-
тните потоци, наличието на линии на МОТ, условията за видимост и изслед-
ванията на пътнотранспортните произшествия. Има възможност за въвеждане 
на забрани на някои посоки на движение в кръстовищата, когато е необходимо 
опростяване на маневрите, намаляване на задръжките или броя на пресичани-
ята на главното направление. 

Въвеждането на ограничения на режима на спиране, паркиране и изпре-
варване намалява конфликтите, увеличава пропускателната способност на 
улиците и сигурността на движение, но затруднява достъпа и обслужването на 
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определени територии и обекти. При разработването на тази схема се отчитат 
конкретните транспортни условия – обслужващо и директно движение. Реше-
нията трябва да са съобразени с разпоредбите на Закона за движение по пъти-
щата и да не предизвикват затруднения или задръжки на движението. 

Разработва се и схема за забрана за движение на определени видове 
пътни превозни средства в отделни зони на града или участъци от уличната 
мрежа. Целта е създаване на еднородни транспортни потоци, отстраняването 
на шума, вибрациите и замърсяванията, предизвикани от някои пътни пре-
возни средства, недопускане на превишаване пропускателната способност на 
уличния участък. Обект на забраните са товарните автомобили, особено едро-
габаритните и тежкотонажните, бавно движещите се превозни средства. Теж-
котоварните превози се провеждат по най-краткия маршрут, като се избягват 
централните градски части. По улиците с интензивно движение може да се 
забрани движението и на двуколесни превозни средства при доказана необхо-
димост. 

Представят се схеми за пешеходното, велосипедното движение и парки-
ране. С организацията на пешеходното движение се определят направленията 
на основните пешеходни потоци, обособяват се пешеходни зони и улици, оп-
ределя се начинът на пресичане на пътните платна от пешеходци, местата и 
видът на сигнализиране на пешеходните пътеки и разполагането на предпазни 
огради. Основен принцип е безопасното движение по тротоарите и пресича-
нето на улиците от пешеходците, които са най-уязвимите участници в движе-
нието. 

След анализа на данните се предлагат схеми за велосипедна инфраструк-
тура в съответствие с нормативните изисквания, като се отчитат конкретните 
условия на територията и техническите характеристики на улиците, по които 
се разполага. Определят се условията за движение на велосипедистите, като се 
прилага принципът на разделянето им, както от пешеходното движение, така 
и от транспортните потоци. 

За реализация на предвидената в изработените схеми организация на 
движение, се изработва обобщен план на знаковото стопанство. На него са 
представени всички пътни знаци необходими за регулиране на движението и 
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решаване на установените проблеми в съответствие с правилата определени в 
Закона за движение по пътищата. 

За реализацията на Генералния план за организация на движението в зак-
лючителната му част се представя списък с организационни и инженерно – 
технически мероприятия. За всяка от предложените мерки се определя срок за 
изпълнение и степен на ефективност. 

В одобрения окончателен вариант на Генералния план за организация на 
движението са заложени основни принципи и правила за развитие на уличната 
мрежа за 5 годишен период. За изпълнение на заложените в него схеми на ор-
ганизация на движението и предложените мероприятия, общината има анга-
жимент да възложи изработването на подробни проекти за организация на дви-
жение, на проекти за реконструкция на улици и обществени пространства, 
както и да информира обществото за тях. Завършването на конкретните про-
екти в определени разумни срокове гарантира постигане на удобна и безопасна 
среда за всички участници в движението. 

Проектирането, съгласуването и одобряването на генералните планове 
за организация на движението (ГПОД) в населени места са нормирани в На-
редба №1 от 17. януари 2001г. за организиране на движението по пътищата. 
Предназначението на ГПОД е да планира и реализира организацията на дви-
жението на територията на населеното място в обхвата на всички комуника-
ционно-транспортни площи, обслужващи всички видове движение и парки-
ране, със срок на валидност 5 години. 

1.3 Цели на разработката  

Изготвянето на текущия проект ГПОД се осъществява съгласно техни-
ческата спецификация, зададена от Възложителя, както и всички нормативни 
документи, споменати в нея. Главните цели при определянето на мерки и взе-
мането на решения в проекта са: 

• Подобрение на условията за безопасност на движението и намаляване на 
пътния травматизъм по уличната мрежа на гр. Мездра 

• Подобрение на уличния трафик и намаляване на задръжките на автомоби-
лите по кръстовищата на уличната мрежа на гр. Мездра 
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• Подобрение на екологичните условия в града, вследствие от намаляването 
на шума и газовите емисии от автомобилите. 

В рамките на проекта, съгласно техническата спецификация, се разглеж-
дат, анализират и решават следните проблеми в уличната мрежа на гр. Мездра: 

• Транспортно райониране – класификация на уличната мрежа 
• Организация на транзитното движение 
• Режими на движение на определени видове ППС – товарни и с животинска 

тяга 
• Режими на движение на пешеходци и велосипедисти 
• Посочност и предимство на движение 
• Режими на престой, паркиране и изпреварване 
• Разглеждане и оптимизиране на организацията на движението на конкретни 

места (кръстовища и отсечки), съгласно желанието на възложителя и резул-
татите от проучване на общественото мнение. 

На базата на главните цели съгласно техническата спецификация, след 
анализ на получените от Възложителя и допълнително набавените от Изпъл-
нителя изходни данни, се предлагат решения на разпознатите проблеми, които 
са описани детайлно в следващите точки. 

1.4 Концепция за устойчива мобилност– същност  

Възникнали в дълбока древност, селищата търпят развитие през веко-
вете. Основните схеми на устройство на уличната мрежа - правоъгълна, ради-
ална, триъгълна, се смесват и видоизменят. Развитието на икономиката и нап-
редъкът на технологиите оставят своя отпечатък върху градската среда. В пос-
ледните години се наблюдава икономическа миграция към големите градове в 
България, което води до концентрация на хора и автомобили в тях и респек-
тивно значително намаляване на населението в селата и дори обезлюдяване. 
Динамиката в интензивността на пешеходното, велосипедното и автомобил-
ното движение е фактор, влияещ при формирането на уличната мрежа.  Реле-
фът на урбанизираната територия също е предпоставка за разположението на 
улиците. Съвкупността от различните фактори, както и специфичността им за 
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всяко населено място, село, курортен комплекс и обособените в тях функцио-
нални зони - търговска, административна, жилищна, индустриална, парк и 
други, определят вида на уличната мрежа. 

Планирането и проектирането на комуникационно – транспортната сис-
тема (КТС) е динамичен процес. Основните цели са: осигуряване на ефектив-
ното използване на територията; предоставяне на бързи и удобни транспортни 
връзки; подобряване на устойчивата мобилност; постигане на максимална бе-
зопасност на всички участници в движението; гарантиране условия за общес-
твеното здраве, опазване и развитие на съществуващата архитектурна, истори-
ческа и културна среда. 

КТС е съвкупност от улична мрежа, системата на обществения транс-
порт и обслужващите го съоръжения, велосипедната инфраструктура, автомо-
билните паркинги, базите и комплексите за обучение на водачи и средствата 
за регулиране и управление на движението. Основната задача на плановете и 
проектите на КТС е да осигурят оптимална възможност за развитие на различ-
ните видове придвижване в населеното място, с фокус върху движението на 
хора и стоки, а не на средствата, които ги пренасят. Основен принцип при про-
ектирането е йерархията на приоритетите: пешеходци; пътници, ползващи об-
ществен транспорт; велосипедисти; леки автомобили; товарни автомобили; 
транзитно автомобилно движение. 
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2 Анализ на изходни данни 
2.1 Основна информация за уличната мрежа 

Град Мездра се намира в Северозападна Българи, област Враца. Мездра 
е административен и стопански център на едноименната община. Населението 
на града е 9255 души (НСИ, 2018г.).  

През гр. Мездра преминават 1 републикански път, както и по перифери-
ята на общината минава 1 трансевропейски транспортен коридор: 

• Републикански път III-103 – започва от 158,8км на Републикански път I-1 
при град Мездра. Минава през центъра на града и се насочва на север. Пре-
сича р. Искър и навлиза в Област Ловеч, като се насочва право на изток. 
Пресича РП I-3 и се свързва с РП I-4 при 7,1км.  

• Републикански път (РП) I-1 – част от трансевропейски транспортен кори-
дор №4 – провежда международните транспортни потоци между Румъния, 
България и Гърция посредством участъка Видин-Враца/Мездра-София-Ку-
лата, като осигурява връзка между р. Дунав и Бяло море.  
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Фиг. 2.1: РПМ в гр. Мездра 

 

За нуждите на проекта са направени посещения на място, наблюдения и 
визуални обследвания на първостепенната улична мрежа, както и част от вто-
ростепенната.  

Улиците от първостепенна улична мрежа (ПУМ) и републиканска пътна 
мрежа (РПМ) са в сравнително добро техническо състояние. Част от вътреш-
нокварталните улички от V и VI клас и въобще улиците от второстепенна 
улична мрежа (ВУМ) са в не добро техническо състояние. Наблюдават се 
както локални повреди, така и повреди по цялата дължина. Най - често се виж-
дат повреди от проникване на вода и замръзване. В общ план, обаче, улиците 
от ВУМ са в задоволително състояние.  

Проблеми в по - голямата част от наблюдаваните кръстовища и отсечки 
са свързани с организацията на движението и достъпността са хора с трудна 
подвижност. Генералните изводи са, че липсва вертикална сигнализация, а 
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там, където е налична, с малки изключения, е с недобри светлоотразителни 
качества. Вертикалната сигнализация е не добре структурирана. На места лип-
сват пътни знаци, на места пътните знаци не отговарят на нормативните изис-
квания за височина на поставяне и не са добре видими, на места пътните знаци 
не са със запазена структурна цялост или са в лошо материално състояние 
(ръждясали или избелели) (фиг. 2.2, фиг. 2.3, фиг. 2.4, фиг. 2.5). Много от кръс-
товищата са организирани с пътни знаци по един или два от клоновете, а по 
останалите липсва вертикална сигнализация, главно липсват знаци за предим-
ство.  

 

 

Фиг. 2.2: Снимка на знаково стопанство 
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Фиг. 2.3: Снимка на знаково стопанство 2  

 

 

Фиг. 2.4: Снимка на знаково стопанство 3  
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Фиг. 2.5: Снимка на знаково стопанство 4  

 

 

2.2 Общ устройствен план 

Община Мездра разполага с  частично изменение на Общ устройствен 
план, влязло в сила през 2020г. За целите на ГПОД  от ОУП се анализира ин-
формацията за прогнозите за демографското, социално-икономическото и ус-
тройственото развитие на общината до 2035г.   

Община Мездра разполага с Общ устройствен план, влязъл в сила през 
2014г. За целите на ГПОД от ОУП се анализира информация за прогнозите за 
демографското, социално-икономическото и транспортното развитие на об-
щината до 2030г. 
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Демографска прогноза 

Демографската прогноза на община Мездра е съобразена с от досегаш-
ното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие на 
община Мездра, вкл. и влиянието на положителни фактори основно с иконо-
мически характер, които ще имат и демографски измерения. По отношение на 
механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение на наличните ре-
сурси и не напълно усвоените потенциали на територията и възможностите за 
развитие на икономиката, общината ще привлича заселници, които обаче няма 
да компенсират напълно отлива на население по механичен път. В този сми-
съл, на демографската прогноза не се отдава много голямо значение на меха-
ничния прираст. Текущото население на гр. Мездра към 2021г. е 8678 жители 
(НСИ). При умерено-оптимистичния вариант за 2030г. се прогнозира намале-
ние до 9422 д. (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1: Прогноза за броя на населението на община Мездра от 2014-2030г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноза за броя активно население 



 

 

25 
 

 

 

Прогнозата за броя на работната сила се определя от прогнозния брой на ико-
номически активно население). Това са лицата от възрастовата група 16 - 65 г., 
способни да бъдат включени в икономическата (трудовата) дейност В осно-
вата на прогнозните разчети за икономически активното население на общи-
ната се залагат прогнозите за очаквания брой на населението и прогнозните 
предвиждания за коефициентите на заетост и на безработица. На Таблица 2.2 
се вижда, че прогнозите за тези коефициенти са положителни – понижаване на 
коефициента на безработица и нарастване на коефициента на заетост.  

Таблица 2.2: Прогноза на икономически коефициенти на община Мездра (2013-2035) 

 

 

Прогноза за динамиката на икономиката 

В сценария за развитие на икономиката, представен в ОУП, са взети под 
внимание динамиката и характера на досега протичащите процеси, както и об-
щите тенденции и поставените стратегически цели в развитието на национал-
ната, регионалната и общинската икономика. Отчитат се и предвижданията на 
целевите прогнози за развитието на националната икономика, доколкото въз-
становяването на икономическия растеж в страната ще окаже влияние върху 
растежа на общинската икономика. В Таблица 2.3 се вижда, че предвидените 
средногодишни темпове на икономическо нарастване варират от 3-4,4%.   
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Таблица 2.3: Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община Мездра по варианти и 
сектори в периода до 2035г. 

 

Прогнозираната структура на икономиката по показателя произведена 
продукция е ориентирана към доминиращо развитие на вторичния сектор, но 
при запазване на ролята на третичния и по-слабо на първичния сектори. Спо-
ред прогнозните оценки и по двата варианта на прогнозата се залага хипоте-
зата за нарастващата роля на някои от дейностите в третичния сектор – транс-
порт, туризъм и др. При тенденциалния вариант на прогнозата, се залагат сред-
ногодишни темпове на растеж около 2,5 – 2,9% през целия прогнозен период. 
Умерено оптимистичният вариант е с темпове и структурата на общинската 
икономика водещи до относително по добро равнище на развитие. Предвиде-
ните средногодишни темпове по този вариант са в рамките на 3,0- 3,5% сред-
ногодишен растеж. 

И по двата варианта на прогнозата са заложени по-високи темпове на 
сектори и отрасли, които са с по-добри потенциали за развитие – преработваща 
промишленост, туризъм, транспорт и др. 

При прогнозиране на динамичните характеристики на отрасловата зае-
тост, е отчетено действието на следните основни фактори: 

• Промените в отрасловата структура на производството, изразя-
ваща се в засилване на значимостта на третичния сектор; 
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• Изменения в трудоемкостта на производството 
• Повишено равнище на организация на труда и производителност 

на труда; 
• Други интензивни фактори, като нови високопроизводителни тех-

нологии, ново образователни и квалификационно равнище на ра-
ботната сила и др. 

 

Прогноза за развитието на туризма 

На територията на община Мездра съществува подчертано голям потен-
циал за развитие на туризма поради наличието на множество природни и ант-
ропогенни дадености. Това са 206-те обекта недвижими културни ценности 
(НКЦ) от регистрационните списъци на НИНКН, НАИМ-БАН, МО, както и 
други налични обекти, не попадащи в тези списъци. Това са множество кре-
пости, църкви и къщи, които носят в себе си огромния потенциал както на ту-
ристически обекти, така и на база за туризма. С предвидените режими за тези 
обекти ОУПО създава условия за реализиране на този потенциал. В обвърза-
ност с антропогенните туристически потенциали са и природните такива. 
ОУПО създава устройствени условия за използването на наличния потенциал 
и развитието на това приоритетно за община Мездра направление за функци-
онално-пространствено развитие. Предложено е териториално отлагане на те-
рените за рекреация и отдих и е предложено пространствено-функционално 
обвързване на наличните потенциали в единна система, което включва същес-
твуващите и новопредвидени екопътеки, велоалеи, културни и туристически 
маршрути.  

 

2.3 План за интегрирано развитие на общината 

За целите на ГПОД се разглежда Плана за интегрирано развитие на Об-
щина Мездра за периода 2021-2027 г. ПИРО е стратегически документ, който 
дава главни направления за развитието и целите на инвестиционните намере-
ния на общината в определения период. 

Визия Мездра 2027 дефинира стратегическите цели, приоритети и съот-
ветни проекти, които общината се цели да изпълни в определения период.  
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Фиг. 2.6: ВИЗИЯ МЕЗДРА 2027 
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Стратегически цели 

В Стратегическа цел 2 се вижда, че плановете на Община Мездра са на-
сочени до голяма степен към подобряване на жизнената среда посредством ба-
лансирано и устойчиво инфраструктурно развитие. Следващи от това приори-
тети са развитието и модернизацията на инфраструктурата и подобряване на 
градската среда във всички селища на общината. Тази цел е от пряко значение 
за разработването на ГПОД, защото дава ясна насоченост на намеренията на 
Община Мездра. 

Подобряването на инфраструктурата във всички населени места на об-
щината, в т.ч. състоянието на уличната мрежа, ВиК инфраструктурата, благо-
устрояването и естетизирането на градската и селищна среда, достъпността и 
свързаността са сред основните предпоставки за повишаване качеството на 
живот на населението, заедно с икономическото развитие, водещо до повиша-
ване на заетостта. С изострен фокус към решаване на проблемите на инфраст-
руктурата, общовалидни за голяма част от българските общини, инфраструк-
турното развитие на Община Мездра ще продължава да бъде водещ приоритет 
за общината и в ПИРО за периода 2021 – 2027 г.  

Стратегическа цел 2 ще допринесе за постигане на Стратегическия при-
оритет 3 на ИТС за развитие на СЗР в периода 2021 – 2027: Териториална свър-
заност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата. Приоритетът на 
областно ниво се фокусира върху устойчивата околна среда, както и изпълне-
нието на мерките и дейностите по изграждането и/или модернизацията на тех-
ническа инфраструктура.  

Стратегически приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната ико-
номика. За ускоряване растежа на регионалната икономика в СЗР (Стратеги-
чески приоритет 1 на ИТС на СЗР) са предвидени приоритетни проекти за по-
вишаване на инвестиционната активност, сред които „Изграждане на индуст-
риална зона Мездра“, чрез подхода интегрирани териториални инвестиции 
(ИТИ). Дейностите в рамките на подхода ИТИ, в случай че се реализират са 
въз основа на интегрирани концепции, които ще бъдат изготвяни и изпълня-
вани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с оглед 
постигане на максимален ефект върху съответната територия. 
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Стратегическа цел 3 е насочена към подобряване сферата на образовани-
ето, здравеопазването и социалната сфера, с цел запазване и развитие на чо-
вешкия капитал. Фокусът на тази стратегическа цел е поставен върху социал-
ната среда, нейното подобряване, поддържане и комплексно развитие (образо-
вание, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт). Всички мерки за 
постигане на тази цел се явяват един от важните инструменти за справяне с 
негативните демографски тенденции и свързаните с тях процеси. Задоволя-
ване потребностите на населението здравни и социални услуги, образование, 
културни и спортни дейности е предпоставка за намаляване на миграцията и 
подобряване на демографските показатели. 

Приоритети 

Приоритетите са пряко следствие от определените стратегически цели. 
Опазването и ефективното използване на различните дадености, съпътствано 
от разумното им интегриране в градската и селищна среда са фактор за разви-
тието на ключови икономически отрасли и задължително условие за достигане 
на социален просперитет. Чрез спазването на мерки за устойчивост във всички 
сфери ще се съхрани природното и културно наследство, качествената градска 
и жизнена среда, ще се подобри социалният статус на населението и ще се въз-
станови и развие икономиката. 

Проблемите на пътната и техническа инфраструктура (18% от отгово-
рите на респондентите) са засегнати основно в ПРИОРИТЕТ 2 „Развитие и мо-
дернизация на инфраструктурата във всички населени места, подобряване на 
градската и селищна среда“, като фокусът е поставен върху всички населени 
места. 

Оценката на нуждите на всяко от тях и ефективното управление на въз-
можностите за развитие ще намали диспропорциите между общинския център 
и по-малките населени места в общината. Подобряването на инфраструктурата 
от социалната сфера (образователна, здравеопазване, социална, културна и 
спортна) е част от ПРИОРИТЕТ 3 „Подобряване системите на образованието, 
здравеопазването и социалните услуги, запазване и развитие на културата и 
спорта“, която пряко е насочен към решаването на социалните проблеми на 
територията на общината. 
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Екологични проблеми (на територията на община Мездра липсват сери-
озни екологични проблеми, но опазването на околната среда е неизменна част 
от нуждите на територията при стратегическото планиране, които трябва да 
залегнат в плана), обществен ред и сигурност са залегнали в Приоритет 2. 

В пълно съответствие с мнението на местната общност са формулирани 
трите основни приоритета на ПИРО на Общината Мездра. 

Четвъртият приоритет се явява хоризонтален, необходим за постигане на 
всеки от основните приоритети. Доброто управление в активен диалог и парт-
ньорство с местната общност, стопанския и нестопански сектор (ПРИОРИТЕТ 
4) е фактор без който не могат да се постигнат търсените резултати от изпъл-
нението на стратегическия документ. 

 

2.4 Кръстовища с концентрация на пътнотранспортни произшествия  

Към изходната информация за ГПОД са налични данни за кръстовища с 
концентрация на ПТП за последните5 години. Тези данни са с висока степен 
на важност при разработване на ГПОД, като се има предвид основополагащия 
принцип за осигуряване на пътна безопасност от най-висока степен по улич-
ната мрежа на града.  

Следните са разпознатите кръстовища с концентрация на ПТП от РУ 
Мездра към ОД на МВР Враца: 

• Ул. Александър Стамболийски / ул. Петко Р. Славейков – 8бр. ПТП 
• Ул. „Александър Стамболийски / ул. Роза – 5 бр. ПТП 

Причината за настъпване на ПТП на тези кръстовища е отнемане на пре-
димство (неспазване предписанието на пътен знак Б2).  

2.5 Анкета 

Беше проведена анкета, насочена към жителите на гр. Мездра, с цел про-
учване на мобилността и мнението за състоянието на организацията на движе-
нието на гражданите. Анкетата беше разпространена чрез Общината и нейни 
респонденти са 115 души, които възлизат на около 1,3% от жителите на града.  
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След анализ на отговорите на респондентите успяхме да предоставим 
статистика за следните въпроси, свързани с мобилността и желанията на насе-
лението: 

• Процентно съотношение на начините на придвижване (модален сплит) 
 

 
 

Фиг. 2.7: Модален сплит на гр. Мездра 

Модалният сплит представя процентното съотношение на използваните 
начини на придвижване в определен град. На диаграмата от Фиг. 2.7 се вижда, 
че мнозинството от жителите се придвижват с автомобил – близо 68%. След-
ващият предпочитан начин на придвижване е ходенето пеша, което е около 
53% от населението, а с велосипед и други алтернативни ПС се придвижват 
приблизително 6%.  
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• Процентно съотношение на удовлетвореността от сегашната организация 
на движението в гр. Мездра 

 

Фиг. 2.8: Модален сплит на удовлетвореността в гр. Мездра 

Диаграмата на Фиг. 2.8 отразява удовлетвореността от сегашната орга-
низация на движението в гр. Мездра. Вижда се, че около 59% не са удовлетво-
рени, 33% от отговорилите смятат, че няма нужда от промяна. Близо 8% из-
питват затруднения в придвижването на определени в града места.  
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• Модален сплит за желанието на жителите на гр. Мездра, за придвижване 
по друг начин, различен от обичайния им 

 

Фиг. 2.9: Желани алтернативи на придвижване в  гр. Мездра 

Диаграмата на Фиг. 2.9 отразява желанията на жителите за друг, разли-
чен начин на придвижване в града. Вижда се, че близо 49% от тях предпочитат 
да вървят пеша, да карат колело или друго алтернативно превозно средство. 
Малко над 12% от отговорилите, желаят да използват автомобил, а около 48%,  
не желаят да сменят начина си на придвижване.  
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• Фактори, възпрепятстващи желания начин на придвижване 

 

Фиг. 2.10: Фактори, възпрепятстващи желания начин на придвижване в  гр. Мездра 

В единия от въпросите на анкетата респондентите описват пречките, с 
които се сблъскват в желанието им да използват друг начин за придвижване в 
града. От отговорите са обобщени 4-те най-споменавани фактора, които се 
виждат на Фиг.2.10. Вижда се, че голяма част от жителите изпиват затрудне-
ния в придвижването си в града, заради неправилно паркиралите коли по тро-
тоарите. Около 26% са отговорили, че има нужда от изграждане на велоалеи. 
Също така, времето за придвижване може да се разгледа като функция на на-
личието на велосипедна мрежа. Ако градът разполага с такава, притесненията 
на жителите откъм време за придвижване биха били драстично по- малки. Ан-
кетираните, които имат желание за придвижване с автомобил в града, посоч-
ват, като важен възпрепятстващ фактор и липсата на обособени паркоместа в 
централната част на града.  
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• Места по уличната мрежа на града, където жителите срещат затруднения 
при придвижването  

От отговорите на анкетата бяха разпознати няколко места в града, където 
жителите срещат затруднения в придвижването си. Спрямо данните от ан-
кетата и нашите наблюдения, трябва да се обърне внимание на улиците: 

- Ул. „Александър Стамболийски“ 
- Ул. „Патриарх Евтимий“ 
- Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 
- Ул. „Христо Ботев“  
- Кръстовище ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Христо Ботев“ 
- Ул. „Христо Смирненски“ 

От анализа на проведената анкета се вижда, че липсата на инфраструктура 
и организация на движението за алтернативен начин на придвижване, води до 
висок процент използване на автомобили. Паркоместата са със сравнително 
запълнен капацитет. Нужно е подходът към проектиране на транспортната ин-
фраструктура и организацията на движението да се преобърне и да се предп-
риемат стъпки към предоставяне на алтернативни възможности на придвиж-
ване на жителите – особено в малък град, като Мездра, където пешеходните 
разстояния не превишават 15-20 минути вървене пеша и в по-голямата си част 
топографията позволява придвижване с велосипед.  

2.6 Изводи 

• Нарастване на моторизацията 
  От данните в ОУПО на Община Мездра става ясно, че спадът в населени-

ето на гр. Мездра се очаква да бъде сравнително малък до 2035г. Същевре-
менно общината и градът ще претърпят икономически подем, което неми-
нуемо ще се отрази до степента на моторизация на населението, както и на 
нарастването на движението изобщо. В последните години степента на мо-
торизация в България се е увеличила от 150МПС/1000 жители в началото 
на 90те до близо 500/1000 жители от последни данни.  
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• ПИРО 

Според данните от ПИРО Община Мездра съсредоточава усилията си в 
главните насоки: ускоряване растежа регионалната икономика, подобря-
ване на териториалната свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 
неравенствата, запазване и развитие на човешкия капитал. Подобрението 
на всички тези сфери в обхвата на общината е предпоставка за съществено 
нарастване на транспорта, моторизацията и въобще мобилността на тери-
торията на цялата община, както и потребностите, изхождащи от нараства-
нето ѝ.   

 
• Разглеждане и подобряване на организацията на движението на отделни 

кръстовища  
На базата на установените кръстовища с най-висока концентрация на 

ПТП, както и на предложени кръстовища от Община Мездра, организаци-
ята на движението ще бъде разгледана и при нужда подобрена на следните 
кръстовища: 

− Ул. „Александър Стамболийски“ / ул. „Петко Р. Славейков“ 
− Ул. „Александър Стамболийски“ / ул. „Роза“ 
− Ул. „Янко Сакъзов“/ ул. „Христо Ботев“ 
− Ул. „Александър Стамболийски“ 
− Ул. „Христо Ботев“ 
− Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 
− Ул. „Иван Вазов“ 

• Обществено мнение – анкета  
Анкетираните жители на град Мездра посочват, като най – голям проблем 
в инфраструктурата на града, лошото състояние на уличната мрежа. Тя е в 
не добро състояние, като са на лице, проблеми свързани с настилката, от-
ворени шахти, неподдържани тротоари. За лошото на състояние на трото-
арната мрежа, оказва влияние и непосредствено спрелите автомобили 
върху нея. Така се създава пречка за придвижване на жителите, които имат 
желание да използват алтернативен на автомобилния транспорт. Друг проб-
лем, който за жителите е важно, високата скорост на автомобилно движе-
ние по ул. „Александър Стамболийски“.  
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• Техническо състояние на уличната мрежа 
Техническото състояние на улиците, вертикалната сигнализация и хоризон-
талната маркировка в гр. Мездра е незадоволително. От една страна, 
имайки предвид целите на ПИРО, общината има инвестиционни намерения 
в тази насока. Част от тях се изразяват в разработване на ГПОД, което има 
за цел да създаде устойчива организация на движението и респективно да 
повиши пътната безопасност.  

Като заключение може да се каже, че съществуващата организация на 
движението в града генерално работи ефикасно, като възможни изключения 
са гореспоменатите подлежащи на анализ кръстовища. Главни направления на 
решенията в ГПОД ще бъдат запазване на ефикасно работещите съществу-
ващи положения, промяна на организацията на движението на отделни места 
при нужда и промяна в подхода по отношение на приоритизирането на видо-
вете движение в града. В разработването на плана ще се вземат предвид очак-
ванията за нарастване на мобилността и резултиращата от това необходимост 
от осигуряване на предпоставки за алтернативни начини на придвижване.  
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3 Схемни проектни решения 
3.1 Транспортно райониране 

Транспортното райониране на гр. Мездра се състои в класификаци-
ята на уличната мрежа. Улиците от първостепенната улична мрежа (ПУМ) 
са представени на Изображение 3.1. Тази класификация е извършена в съ-
ответствие с указанията и характеристиките на улиците според Наредба № 
РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии. В ПУМ влизат 
улици с класове от I до IV. 

Най – високият клас улици, който се намира в гр. Мездра е IV. За да може 
една улица да бъде класифицирана от този клас, трябва да са изпълнени след-
ните транспортни характеристики според Наредба № РД-02-20-2 от 2017г.: 

• Двупосочно движение с по една лента във всяка посока 
• Предимство по главното направление или кръгово кръстовище. Допуска се 

светофарно регулиране. 
Първостепенната улична мрежа на гр. Мездра е показана във вид на схема 

на Изображение 3.1. и в табличен вид на Таблица .3.1. С жълти линии е обоз-
начена съществуващата ПУМ.  

 Изображение 3.1: ПУМ на гр. Мездра 
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Таблица 3.1 : ПУМ 

 

3.2 Организация на транзитното движение 

За изготвяне план на организация на транзитното движение в гр. Мездра 
са спазени следните общи правила: 

• определянето на трасетата на транзитно движение, с оглед провежда-
нето му с най- малки загуби на време и енергия, съответно най-малко 
замърсяване на въздуха и шум 

• транзитният трафик да се провежда по обходни улици или ако има въз-
можност извън жилищните зони 

• маршрутът на транзитния трафик да се сигнализира с пътни знаци от пъ-
теуказателната система, разположение на съответните кръстовища и 
улични участъци, като се съблюдава и изискването за непрекъснатост на 
информацията по цялото трасе 

Според данни на ПИРО през 2020г. е започнато строителство на скорос-
тен път Видин – Благоевград. Като по този начин ще се обхване трасето в 
участъка „Мездра – Ботевград“. Проектът ще подпомогне развитието на об-
щината, като ще даде възможности за икономически и туристически при-
раст. Също така конструкцията на скоростния път ще облекчи значително 
транзитния трафик, градът ще бъде облагодетелстван от гледна точка на 
безопасността и намаляването на вредното въздействие на шума и замърся-
ването на околната среда.  

Транзитното движение на гр. Мездра е представено на Изображение. 3.2, 
като са посочени важните външни цели. С червен пин е отбелязан гр. Мез-
дра, а със сини – гр. Враца, гр. Ботевград и гр. Горна Кремена. 

ПУМ 
Клас Улица Участък 

IV 

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" От входа на града (РП III-103 от североизток) до ул. "Александър Стамболийски" 
ул. "Александър Стамболийски" От ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Янко Сакъзов" 
ул. "Боденско шосе"  От входа на града до ул. "Александър Стамболийски" 
ул. "Янко Сакъзов" От ул. "Александър Стамболийски" до ул. "Христо Ботев" 
ул. "Христо Ботев" От ул. "Янко Сакъзов" до  края на града (РП I-1) 
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Изображение 3.2 Външни цели на гр. Мездра 

Схема на маршрутите за транзитно движение (Изображение 3.3) е разра-
ботена на базата на утвърдените маршрути, използвани към момента, както 
и  гореспоменатите общи правила, и целите на транзитното движение. Раз-
работените маршрути се намират върху републиканската и първостепен-
ната улична мрежа, с оглед на непрекъснатото предимство на движение по 
тях. 
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Изображение 3.3 Трасе на транзитно движение гр. Мездра 

3.3 Режими на движение на определени видове ППС – товарни и с жи-
вотинска тяга 

В сегашното положение се наблюдава забрана за движението на товарни 
автомобили и на ППС с животинска тяга в централната част на града. Забра-
нената зона е обградена от улиците „Христо Ботев“, южната страна на „Алек-
сандър Стамболийски“, „Боденско шосе‘, „Странджа“, РП I-1.  Движението на 
товарните автомобили и ППС теглени от животинска тяга е позволено по горе 
упоменатите улици, като по този начин бива проведено към външните цели на 
града.  

 При избора на трасе за провеждане на движението на товарни и теглени с 
животинска тяга ППС,  трябва да бъдат изпълнени следните критерии:  

• Трасетата да свързват по възможно най – краткия път главните товаро-
образуваши и товаропоемаши градски зони. 

• Да е налична удобна улична връзка с входно – изходните пунктове на 
града, през които се осъществява външното спрямо града товарно дви-
жение. 

• По възможност да не преминават през градски център и жилищните 
зони. 
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• Да не преминава в близост до училища, детски заведения и болници. По 
маршрута на товарното трасе се намира едно учебно заведение (огра-
дени със синьо на фиг.3.4) . В тази област трябва да се обърне специално 
внимание на безопасността на пешеходното движение. 

• Ако е налична възможност трасетата на товарния транспорт да се при-
покриват с трасетата на транзитните потоци.  
 

На Изображение 3.4 с червена щриховка е маркирана територията със заб-
рана за движение на товарни и теглени с животинска тяга ППС до 3,5т. Свет-
лозелената щриховка е за обозначаване на товарни и теглени с животинска 
тяга ППС до 12,5т. Със зелена линия е посочен маршрута за тяхното извеждане 
извън града, като той съвпада с трасето на транзитното движение.  

 

 

 

Изображение 3.4 Забрана за движение на определени видове ППС 
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3.4 Режими на движение на пешеходци и велосипедисти 

Развиването и управлението на пешеходното и велосипедното (алтерна-
тивно) движение трябва да се случва в рамките на един интегриран подход. 
Този подход трябва да има за цел обръщане на приоритетната пирамида на 
движението, като постави пешеходното и велосипедното движение на челна 
позиция. Това означава, че трябва да се реализират действия за благоприятст-
ване на алтернативни начини на придвижване, като малко по малко се рест-
риктира автомобилното движение на подходящи за това места, разбира се в 
подходящ момент.  

3.4.1 Пешеходно движение и развитие 

В рамките на проекта на ГПОД е разработено подробно схемно проектно 
решение за пешеходното движение в гр. Мездра. На схемата са представени 
няколко аспекта на пешеходното движение в града: 

• Направленията на изявените пешеходни потоци 
• Местата на обособените пешеходни зони и улици 
• Местата на съществуващите пешеходни пътеки, повдигнати пеше-

ходни пътеки и изкуствени неравности по цялата територия на гр. 
Мездра  

Най – изявените територии на пешеходни потоци в града са пл. „Бълга-
рия“, в който са разположени голяма част от важните обществени сгради на 
гр. Мездра. Също така важен за жителите е районът на ‚,Пазара“.  

Интензивно пешеходно движение се наблюдава и по улиците „Христо 
Ботев“ около Автогара Мездра, „Иван Вазов“, „П. Р. Славейков“, „Шипка“, 
„Христо Ботев около Районно полицейско управление. Също така по ул. „Ге-
орги Кирков“ в района на ДГ „Зора“ и градския парк разположен в северната 
част на града.  

В по – дългосрочна перспектива са нужни добри мерки за благоприятст-
ване на пешеходното движение и алтернативни начини на придвижване, както 
и едновременно успокояване на трафика и повишаване на безопасността на 
безопасността на движението. Такава мярка е т.нар. „споделено пространс-
тво“.  
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 На ул. „Пирин“ и ул. „Александър Стамболийски“, пешеходната пътека, 
по ул. „Александър Стамболийски“ е разположена в кръстовището, в сегаш-
ната организация, съществува опасност за предизвикване на произшествие.  
Същата да се премести по продължението на тротоара.  

3.4.2 Велосипедно движение и негово развитие 

От анализа на анкетата става ясно, че жилите на гр. Мездра, имат жела-
ние да започнат да се придвижват повече с велосипед, но са възпрепятствани 
от липсата на подходяща инфраструктура и организация на движението. В 
този смисъл, създаването на велосипедно трасе в гр. Мездра, трябва да се раз-
гледа като мярка в рамките за интегриран подход за развитието на мобил-
ността, който цели намаляване на дяла на автомобилното движение и насърча-
ване на алтернативното придвижване в града.  

Стратегическото планиране като интегрална част от културата на 
мобилност 

Планирането е релевантна част от промотирането на колоезденето. Ос-
новни цели са да се коригират пропуските в статуквото, да се определят целеви 
мерки и да се използват средства и ресурси ефективно. За тази цел планира-
нето подпомага структурирането и организирането на усилията, които трябва 
да бъдат предприети. Друга важна част от стратегическото планиране е спо-
собността за посредничество между понякога противоречащи си интереси. 

Тъй като планирането на велосипедно движение не стои самостоятелно, 
а трябва да вземе под внимание други начини на придвижване и градско раз-
витие, както и теми като финанси или обща политика, е необходимо да се прис-
пособят противоречащите си цели. По време на процес на планиране се фор-
мулират цели. Ако те са съвместими с други планове и интереси, е по-лесно да 
се изпълнят резултатните мерки за постигане на поставените цели. Това озна-
чава, че стратегическото планиране подкрепя промотирането на велосипед-
ното движение като бива полезен инструмент за прилагане на мерки и пости-
гане на цели по ефективен начин. 
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Интегрирана транспортна политика 

През последните десетилетия много градове по целия свят започнаха да 
популяризират колоезденето като вид градски транспорт. Малцина обаче ус-
пяха да интегрират колоезденето като пълноправен вид транспорт в тяхната 
градска транспортна система. 

Успешните политики за колоездене са разработени като част от интегри-
рана транспортна политика за всички видове транспорт и трябва да бъдат под-
силени от други политики като такива за земеползване, градско развитие и 
дори социално-икономически, тъй като тези политики си оказват влияние една 
върху друга. Например, конструиране на велосипедни алеи и междувременно 
изграждане на нови високоскоростни маршрути за моторизирани трафик, в по-
вечето случаи ще увеличи закъсненията и намалява безопасността за велоси-
педистите и следователно ще доведе до по-малко колоездене и повече инци-
денти. Една интегрирана транспортна политиката балансира различните ви-
дове транспорт и пространството, което използват в града, като дава на всеки 
режим собствена функция в градската транспортна система. Като резултат вре-
мето за пътуване ще бъде намалено за всички участници в движението. Градът 
ще стане по-безопасен и качеството на живот ще се увеличени за всички граж-
дани, колоездачи и не-колоездачи. 

Въпреки че тази глава се занимава с политиката за велосипедно движе-
ние, от съществено значение е да се обърне внимание на по-широкия проблем 
на градската транспортна политика, тъй като ефективната велосипедна поли-
тика не може да се преследва самостоятелно. Всяка политика за колоездене 
трябва да бъде разработена като част от по-широка политика за градския тран-
спорт и да бъде здраво вградена в нея. Трафикът и транспорта определят до 
голяма степен как изглежда един град, те са от съществено значение за иконо-
миката и могат да имат много отрицателни ефекти върху качеството на живот 
в един град поради проблеми на пътната безопасност, шумовите смущения, 
замърсяването и в случай на задръствания, дори увеличение времето на пъту-
ванията. Градовете са се развили около транспортните системи, но едновре-
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менно с това транспортните системи и мрежи са се приспособили към градо-
вете. Огромната роля на транспорта във всекидневния градски живот прави 
целите, свързани с него, важна част от общите цели за града. 

Интегрираната градска транспортна политика се състои от визия, която 
предвижда желаната бъдеща транспортна система за съответния град, набор 
от цели, които трябва да бъдат изпълнени, и преглед на мерките, както физи-
чески (инфраструктура), така и нефизически (ценообразуване, регулации, про-
мотиране и др.), които трябва да бъдат приложени за постигане на целите. Тези 
конкретни дългосрочни градски транспортни политики трябва да бъдат фор-
мулирани в стратегия, която включва: 

• Изложение на визията за града и неговата транспортна система 
• Цели и задачи за градския транспорт и различни начини на придвижване 
• Преглед както на физически, така и на нефизически мерки за постигане на 

целите и задачите 

Визиите, целите и мерките са свързани помежду си. Въпреки факта, че 
мерките са най-големи практическо въздействие, визиите и целите са необхо-
дими за разработване на стратегия, която прави възможно да се изберат пра-
вилните мерки. Целите и мерките формират стратегия за установяване на же-
ланата визия. 

Елементи на интегрираното транспортно планиране 

Транспортното планиране не е само приложението на технически ас-
пекти, но освен това и компромис между многобройни интереси. Публичното 
пространство е ограничено и всяка група от интереси иска своя дял. Пеше-
ходци, велосипедисти, шофьори на автомобили и потребители на обществения 
транспорт са групи със силни интереси, които спорят за своето пространство. 
Но има още повече: доставчици на велосипеди под наем, които се нуждаят от 
място за наемни станции, компании за споделяне на автомобили, които се нуж-
даят от място за автомобилите си и др. Освен това средствата и ресурсите са 
ограничени и когато се предприемат мерки за насърчаване на велосипедното 
движение, трябва да се поддържа ефективността им. Следователно планира-
ният подход е от съществено значение. 
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Опитът показва, че един изключителен план за движение предлага най-
добрата възможност за балансиране на интереси по справедлив начин. Страте-
гическите планове работят на различни нива. Основен типовете са национални 
планове, които се фокусират повече върху визиите и цели на национално ниво. 
Местни или регионални плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 
са длъжни да формулират идеи относно всички видове транспорт и да прила-
гат мерки. Произхождащи от националните планове за велосипедното движе-
ние и местните ПУГМ, местните стратегии за велосипедно движение включват 
национални и местни цели и задачи. 

Национален план за развитие на велосипедното движение 

Представяйки национален план за велосипедното движение, правителс-
тво подчертава своя политически ангажимент за насърчаване на колоезденето 
като част от устойчивото развитие на транспорта. Мерките, предложенията и 
схемите, описани в този документ, са насочени към значително подобряване 
на основните условия в полза на колоезденето. Ясно е, че насърчаването на 
колоезденето и увеличеното използване на велосипеди не може да се регулира 
или налага от държавата. Велосипедната политика изисква постоянство и при-
емственост. Това включва повишаване на обществената осведоменост по под-
ходящ начин и подпомагане популяризирането на колоезденето, за да се про-
мени общото поведение на обществеността при избора на транспортни сис-
теми. 

Правителството на Република България се е ангажирало с Интегрирана 
транспортна стратегия в периода до 2030г. В нея за велосипедно движение се 
говори изключително малко – споменава се в една от 27те мерки за постигане 
на поставените приоритети „Изграждане на необходими нови връзки в транс-
портната мрежа“. Тази мярка цели проучване на необходимостта и възмож-
ностите за изграждане на нови връзки в транспортната мрежа, включително за 
нуждите на междуградския велосипеден транспорт. Това означава, че Бълга-
рия към момента не разполага със национална стратегия за развитие на вело-
сипедното движение. 
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План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 

Планирането на селища и планирането на движението са тясно свързани. 
Пътуването винаги е свързано с цел, например пътуване до работа, пазаруване 
или посещение приятели и семейство. Тъй като работата, образованието, дос-
тавката (напр. на храна, услуги) са все по-географски разделени в днешно 
време, хората трябва да пътуват, за да задоволят своите нужди. Така че трафи-
кът е резултатът от развитие на селищата.  

ЕС препоръчва прилагането на устойчиви планове за градска мобилност 
(ПУГМ) за справяне с проблеми, причинени от мобилността. ПУГМ не са за-
дължителни, но те подпомагат общините, като използват най-добре наличната 
транспортна инфраструктура, координират различни видове транспорт и на-
сърчават най-малко замърсяващите начини на придвижване. 

В ПУГМ желаните развития на всяко средство за транспорт са опреде-
лени. Планът трябва да бъде интегративен, което означава, че всички различни 
транспортни средства трябва да се разглеждат заедно като цялостна транспор-
тна система. Всеки режим на транспорт допълва други видове и предлага най-
добрия и най-ефективен транспорт. Дефиницията и местоположението на пре-
сечни точки на различни видове транспорт са много основни. 

ПУГМ съдържа бъдещи цели и визии за транспортния сектор за следва-
щите 10 до 15 години. Всяка цел трябва да бъде количествено определена по 
отношение на времето за изпълнение и в абсолютни или относителни (процен-
тни) числа. Тези цели трябва да се измерват с определен индикатор. Този ин-
дикатор трябва да бъде изразен в определена мерна единица, която може да се 
наблюдава и оценява. Основната концепция за устойчиво планиране на транс-
порта, от която могат да бъдат извлечени всички цели, е: 

• Да се избегне или сведе до минимум моторизираното движение 
• Моторизираното движение да се превърне в устойчиво движение (напр. об-

ществен транспорт и колоездене) 
• Движението, което не може да се избегне, да се оперира по възможно най-

приемливия начин (най-ефективен и най-малко вреден). 
• Типични цели в плановете за развитие на транспорта са:  

 „градско-съвместима“ мобилност 
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 разширяване на капацитета за обществен транспорт, велосипедно и 
пешеходно движение 

 управление на паркирането 
 управление на трафика 
 подобряване на качеството на въздуха 
 намаляване на шума 
 опазване на околната среда 
 достъпност 
 интегриране на пола (gender mainstreaming). 

Въз основа на тези цели се формулират подходящи мерки. Тези мерки 
могат да бъдат по-малки или по-големи пакети, които общината има за цел да 
изпълни през следващите 10 до 15 години. За всеки вид транспорт конкретно 
трябва да бъдат определени мерки. Мерките могат да бъдат напр. удължаване 
на съществуващите трамвайни линии, изграждането на велосипедна инфраст-
руктура или изпълнението на 30 км/ч зони за ограничаване на скоростта. Всяка 
съгласувана мярка трябва да бъде включена в плана за развитие на трафика. 

Освен това опитът показва, че оценката на такива планове за градско раз-
витие е от основно значение. Оценката винаги съдържа анкета за ситуацията 
преди изпълнението. След няколко години трябва да се извърши оценка за из-
следване на напредък и развитие в различните сектори. 

Принципи на планиране на велосипедната мрежа 

Една от най-важните части на стратегическото ниво за планиране на ве-
лосипедна инфраструктура е проектирането на свързаност на мрежата. Един 
велосипедист трябва да може да премине от своята отправна точка до въз-
можно най-много дестинации. Но свързаността с всички съответни дестина-
ции не е единствено изискване. Важно е да се осигури достатъчно качество на 
велосипедните писти и да се предложат допълнителни услуги, където са необ-
ходими. 

За да се създаде среда, подходяща за колоездене, са важни някои основни 
изисквания и е винаги добре да се имат предвид. За колоездене от съществено 
значение са пет основни изисквания: 

• Свързаност 
• Директност 
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• Безопасност 
• Комфорт 
• Атрактивност. 

Комфортът и привлекателността са важни цели, но те са по-малко реле-
вантни на ниво веломрежа, а повече на нивото на специфичния дизайн на мар-
шрути и пътни участъци. 

• Свързаност 

Най-елементарното мрежово изискване е свързаност на мрежата. Това 
означава, че всеки колоездач може да достигне до желана дестинация с колело. 
Без свързаност няма мрежа, а само натрупване на единични маршрути. Това е 
въпрос на степента: колкото повече маршрути се свързват и позволяват на ве-
лосипедистите свободно да избират своите пътища, толкова по-силна е мре-
жата. За велосипедистите свързаността е много жизненоважно качество: това 
е степента, до която те могат да достигнат своята дестинация по избрания от 
тях маршрут. 

• Директност 

Директността на мрежата се отнася до разстоянието или времето, което 
трябва да се движите между точките на отпътуване и местоназначение. Дирек-
тността във времето се отнася до осигуряването на връзки, които оптимизират 
потока на трафика. Колкото по-малко спирания и закъснения, които колоез-
дача прави по пътя си, толкова по-директна е връзката. Спирането и тръгва-
нето консумира много енергия и следователно увеличава физическите усилия 
в допълнение към произтичащата загуба на време. Броят на кръстовища на ки-
лометър, на които велосипедистът не е с предимство, може да се използва като 
критерий. За основни велосипедни маршрути този брой трябва да е нула или 
толкова близо до нула, колкото е възможно. 

• Безопасност 

Основното изискване за безопасност е повече от въпрос на физически 
дизайн. Може да се направи много за осигуряване на трафик безопасност на 
ниво веломрежа, като например: 

• Избягване на конфликти с пресичащо движение 
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• Разделяне на различните участници в движението, когато разликите в ско-
ростта между моторизираното движение и колоездачите са твърде високи  

• Намаляване на скоростта в точки с висок риск 
• Осигуряване на разпознаваемост на класовете на улиците 
• При проектиране, неизбежно неудобни ситуации да се представят колкото 

се може по-прозрачни 
• Предлагане на алтернативни маршрути, ако най-краткият път е безлюден 

или неосветен в тъмното. 
 

• Комфорт 

 Комфортът е за създаване на приятно, гладко и спокойно колоездене. 
Физическите и умствените усилия трябва да се сведат до минимум, доколкото 
е възможно. За гладко колоездене, трябва да се избягват чести усилия: да се 
налага многократно спиране и стартиране е уморително и стресиращо 

• Атрактивност 

 Атрактивността означава, че велосипедната инфраструктура е добре 
интегрирана в приятна обстановка. Това е въпрос на възприятие и образ, което 
може силно да насърчи или обезкуражи велосипедистите. Тъй като възприя-
тията са силно променливи и индивидуални, общи правила е трудно да се да-
дат. Освен дизайна, ландшафтните качества и изгледа на площите също са фак-
тори, допринасящи за възприятието за „лична сигурност“. 

Предложената веломрежа свързва жилищните райони с индустриалните, 
спорните и централни зони, като преминава през улиците с висок клас. Габа-
ритът е съобразен за проектиране на велоалея или лента. В част от града, пред-
ложението за велоалея преминава през парково пространство между ул. 
„Александър Стамболийски“, по този начин ще се увеличи безопасността на 
велосипедистите. Също така горе упоменатата улица се свързва с градския 
парк, разположен в северната част на града. Трасето е с подходящи габарити 
за инсталация.  Предвидена е и конструкция на велоалея която да позволява на 
жителите да се придвижат до Археологически комплекс „Калето“. На Изобра-
жение 3.6 се вижда схематично представяне предложението за трасе на вело-
сипедната мрежа.  
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Разбира се, това е само идейно предложение, като са взети под внимание 
само главни аспекти на текущите условия, без да са провеждани детайлни ана-
лизи, и препоръчваме преди вземане на решения за планиране, да се проведат 
всички нужни проучвания и анализи, описани в тази точка, както и в норма-
тивната база за планиране на улици в урбанизирани територии в Република 
България. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 3.6 Предложение за трасе на велоалеи 

3.5 Посочност и предимство на движение 

Определянето на посочността и предимствата на движение в гр. Мездра 
се определя въз основата на изяснената класификация на уличната мрежа, съ-
образно текущото транспортно натоварване и предложенията на Община Мез-
дра за въвеждане на платен паркинг в централната градска част на града. По-
ради невисоката интензивност на движението в улиците с по – малък габарит 
и поради достатъчния такъв на първостепенната улична мрежа, генерално не 
се наблюдават големи затруднения в движението. 
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3.5.1  Посочност на движението 

Според техническата спецификация за разработване на ГПОД, следва ед-
нопосочно движение да се предвиди в случаите, когато в определени градски 
структури е необходимо: 

• На улици от по – нисък технически клас да се осигури по – висок функ-
ционален клас. 

• На някои улици, които се заустват в кръстовищата със сложна конфигу-
рация или лоша планировка, където е възможно да се устроят зони за 
изчакване и да се ограничат някои маневри, с оглед избягване сложни 
пресичания на посоките на движение на транспортните потоци и нама-
ляване на конфликтни точки. 

• Увеличаване на сигурността на движение по улиците с наклон по – го-
лям от 6%. 

• Активните ленти на улиците се използват за паркиране. 
• Увеличаване пропускателната способност на улиците, по които интен-

зивността на движение се доближава до практическите им пропуска-
телни възможности при съблюдаване на условията за сигурност на дви-
жението. 

• Улесняване достъпа до определени райони или обекти. 
• Разтоварване или по – равномерно транспортно натоварване на съседни 

успоредни улици.  
• По улици с габарити от 2,50 до 5,50 м да се осигури възможност за дви-

жение, макар и само в една посока. 

Това са някои други случаи, в които в практиката често се използва об-
ръщането на двупосочни улици в еднопосочни. Като постигнатите резултати 
увеличават пропускателната способност на улицата, подобрен поток на дви-
жението и намален травматизъм: 

• Улицата е твърде тясна за движение в двете посоки и участниците в движе-
нието не могат да се координират лесно. 

• Предотвратяване на шофьорите да пресичат улици в жилищно пространс-
тва, за да заобиколят светофари или други изисквания за спиране. 

• Създаване на неудобство на шофьорите да пътуват през жилищен квартал 
или натоварена централна градска част. 
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• За правилното функциониране на система с платено паркиране или друг ог-
раничен автомобилен достъп. 

• За успокояване на движението, особено в историческите центрове на града. 
• За елиминиране на завоите, които включват преминаване пред насрещното 

движение. 
• Увеличаване на пропускателната способност и потенциално намаляване на 

задръстванията. 
• По-добър трафик в гъсто застроени райони, където разширяването на пъти-

щата може да не е осъществимо. 
• Улесняване на пешеходното пресичане на улицата поради това, че пеше-

ходците трябва да се оглеждат само в една посока. 

 

Има само някои специфични места по уличната мрежа, където възникват 
конфликти и това са кръстовищата между ул. „Александър Стамболийски“ и 
ул. „Янко Сакъзов“, и при ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Янко Сакъзов“. С 
оглед на ситуацията е внесено предложение ул. „Ал. Стамболийски“ , след 
кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“ посока гробищен парк, да стане еднопо-
сочна улица посока запад - изток. В улица „Патриарх Евтимий“ също да се 
организира еднопосочност в посока изток - запад. Така ще се намали общия 
трафик по улиците и в кръстовищата, също така ще се освободи място за пар-
киране пред прилежащите жилищни кооперации.  

Община Мездра е предвидила въвеждане на зона за платено паркиране в 
централната част на града. Поради не достатъчната ширина на уличните 
платна, за да се организират места за паркиране, е въведено еднопосочно дви-
жение. 

Промените ще се реализират на юг от ул. „Александър Стамболийски“ , из-
точно от ул. „Янко Сакъзов“ и западно от ул. „Динко Петров“. Улиците, които 
попадат в този район и по които ще настъпят промени относно тяхната посоч-
ност са:  

- Ул. „Иван Вазов“ в посока север - юг 
- Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, между улиците „П. Р. Славейков“ и 

„Динко Петров“, в посока запад-изток 
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- Ул. „ Христо Смирненски, от кръстовище с ул. „Динко Петров“ до 
кръстовище с ул. „П. Р. Славейков“, с посочност изток-запад 

- Ул. „Родопи“ в посока запад-изток 
- Ул. „Шипка“, намираща се в участъка между кръстовищата с ул. „П. 

Р. Славейков“ и ул. „Динко Петров“, с посочност изток- запад 
- Ул. „Христо Ботев“ от РПУ Мездра до ул. „Любен Каравелов“, в по-

сока запад- изток 

3.5.2 Предимство на движение 

Организацията на предимствата на движение трябва да съответства на 
предвидените функционални характеристики на ПУМ в „Наредба № РД-02-
20-2 от 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната 
система на урбанизираните територии. 

Съществуващата организация на движението на кръстовището в ул. 
„Александър Стамболийски“ и ул. „Янко Сакъзов“, дава предимство на ули-
цата от второстепенната улична мрежа – ул. „Янко Сакъзов“. Това мероприя-
тие е съобразено с протокол №6/14.06.2022г. от заседание на ЕСУТ към Об-
щина Мездра. В него се посочват причините за запазването на съществува-
щото положение:  

1) Значителният надлъжен наклон на ул. „Янко Сакъзов“. При лоши 
пътни условия. наклонът значително затруднява спирането на МПС за 
изчакване на трафика идващ от ул. „Александър Стамболийски“.  

2) Ако се даде предимство на ул. „Александър Стамболийски“, в натова-
рените часове може да се стигне до конфликти в движението на МПС 
по ул. „Янко Сакъзов“ в посока юг- север. Ще се доведе до блокиране 
на платното за движение по ул. „Александър Стамболийски“ посока 
запад – изток, тъй като зоната за изчакване е твърде къса.  
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3.6 Режими за престой, паркиране и изпреварване 

Ограниченията на режима на спиране, престой, паркиране и изпревар-
ване трябва да водят до намаляване на конфликтите, увеличаване на пропус-
кателната способност на улиците и сигурността на движение.  

В отговорите от проведената анкета се наблюдава частично недоволство 
от недостатъчното количество налични паркоместа в града. Жителите масово 
желаят разширяване на паркингите, намиращи се в централната градска част. 
Наблюдава се висока моторизация по уличната мрежа. Този факт не е изненад-
ващ, като се има предвид липсата на инфраструктура и организация на движе-
нието за алтернативно придвижване в града и респективно, предразполагането 
му само към автомобилно движение. 

Община Мездра е издала устав за изграждане на паркоместа в централ-
ните части, като по този начин ще бъдат удовлетворени исканията на гражда-
ните.  

3.7 Скоростни режими на движение 

Скоростта е определена като ключов рисков фактор в пътнотранспортни 
наранявания, влияещи както върху риска от пътнотранспортни произшествия, 
както и степента на нараняванията, които са резултат от ПТП. Контролът на 
скоростта на движещия се автомобил може да предотврати катастрофи и може 
да намали въздействието, когато те се случват, намалявайки степента на по-
тенциални наранявания, получени от жертвите. 

Изборът на скорост на водача се влияе от множество фактори, които мо-
гат да се разглеждат като: 

• фактори, свързани с водача (възраст, пол, количество алкохол в кръвта, 
брой хора в превозното средство); 

• тези, свързани с пътя и превозното средство (оформление на пътя, качество 
на повърхността, мощност на превозното средство, максимална скорост); 

• свързани с трафика и околната среда (плътност и състав на трафика, преоб-
ладаваща скорост, метеорологични условия). 
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За щастие, по информация от Община Мездра, в последните няколко го-
дини по уличната мрежа на града не се наблюдават точки с повишена концен-
трация на ПТП. В града генерално не се наблюдават отсечки, на които се раз-
виват високи скорости, с изключение на бул. „Александър Стамболийски“.  

Поради очевидно добре работещата организация на движението по отно-
шение на скоростните ограничения, не се предвиждат генерални промени в 
текущото положение – допълнителни ограничения по ПУМ и ВУМ, освен вече 
съществуващите такива. 

3.8 Организация на движението в кръстовища 

С оглед на съществуващото знаково стопанство в град Мездра, е устано-
вено, че в централната част, по ул. „Александър Стамболийски“ липсват знаци, 
ясно указващи, че по упомената улица движението е с предимство. Пътят е 
предназначен за транзитно движение и извеждане на тежкотоварни и теглени 
от животинска тяга МПС, което е предпоставка за по – интензивен трафик. 
Липсата на знак Б3 в кръстовищата, може да доведе водачите до загуба на ори-
ентация и до предпоставки за ПТП.  

До същото заключение се стига и в останалата част на града. Масово се 
наблюдава липса на знак за указване на пътя с предимство.  За установяване 
на безопасна организация на движението трябва да се предвиди вертикална 
сигнализация, която да указва предимствата на движение. Това ще има бла-
гоприятен ефект върху безопасността на движението в кръстовищата.  

Друга нередност, която се забелязва в знаковото стопанство на общината 
е липсата на сигнализиране на пешеходните пътеки тип „зебра“ със знак Д17. 
Знакът предупреждава водачите за наличието на пешеходно движение и го-
товност за спиране с цел преминаване на пешеходци. Липсата на  обознача-
ване, може да доведе до разсеяност у водачите и да се предизвикат пътнотран-
спортни наранявания.  
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4 Списък на организационни и инженерно-технически 
мероприятия 
В тази точка са представени инженерно - техническите мероприятия, ко-

ито трябва да бъдат изпълнени за реализирането на проектните схемни реше-
ния: 

Транзитно движение 

• Означаване на транзитното трасе с вертикална сигнализация на възловите 
входни кръстовища. 

Режими на движение на определени видове ППС – товарни и с жи-
вотинска тяга 

• Означаване на забраните за движение на определените видове ППС (то-
варни над 3,5т и 12,5т, и с животинска тяга) на всеки вход към определената 
в схемното решение зона за забрана. 

Посочност и предимство на движение 

• Организиране на еднопосочност на движението по определените отсечки 
по улиците:  
 Ул. „Александър Стамболийски“ 
 Ул. „Патриарх Евтимий“ 
 Ул. „Иван Вазов“ 
 Ул. „Христо Ботев“, след Районно Полицейско Управление 
 Ул. „Шипка“ 
 Ул. „Родопи“  
 Ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 
 Ул. „Христо Смирненски“  

Режими на престой, паркиране и изпреварване 

• Организиране на забрана за паркиране и престой по ул. „Марин Дринов“ 
• Въвеждане на режими за платено паркиране по улиците: 

- Ул. „Софроний“ 
- Ул. „Христо Ботев“ в участъка от Автогара Мездра до Площад Бъл-

гария  
- Ул. „Иван Вазов“ 
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- Ул. „Паисий Хилендарски“ 
- Ул. „Просвета“ 
- Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в участъка от кръстовище с ул. „П. 

Р. Славейков“ до кръстовище с ул. „Динко Петров“ 
- Ул. „Христо Смирненски“ от кръстовище с ул. „П. Р. Славейков“ до 

кръстовище с ул. „Динко Петров“ 
- Ул. „Родопи“ в зоната от ул. „П. Р. Славейков“ до кръстовище с ул. 

„Динко Петров“ 
- Ул. „Шипка“ от  ул. „П. Р. Славейков“ до кръстовище с ул. „Динко 

Петров“ 

Скоростни режими на движение 

• Поставяне на необходимата вертикална сигнализация за посочване на път 
с предимство. 

• Поставяне на необходимите знаци за указване на пешеходна пътека тип 
„зебра“ в двете посоки.  



 

 

63 
 

 

 

5 Препоръки 
Организация на движението на отделни кръстовища 

На схема №8 е предложена реконструкция на кръстовище в кръгово.  
Предложението е за кръстовище на ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Александър 
Стамболийски“ и ул. „Д. Благоев“. През последните години именно на това 
кръстовище, са регистрирани 8 бр. пътнотранспортни произшествия, поради 
неспазването на пътен знак Б2. С въвеждане на кръгово кръстовище, ще се на-
малят пътните инциденти.  

По трасето се наблюдава интензивен трафик и натоварване на пътната 
обстановка в пиковете часове на деня, поради класа на улицата и преминава-
щото транзитно движение именно по ул. „Александър Стамболийски“. С цел 
избягване на последващи задръствания, предлагаме упоменатото кръстовище, 
да се изгради в кръгово такива. По този начин, автомобилното движение, ид-
ващо от второстепенната улична мрежа ще успее по – бързо да премине през 
проблемните зони, без да се налага голямо изчакване.  
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Схема №8  Предложение за реконструкция ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Александър Стамбо-

лийски“ и ул. „Д. Благоев“ 

 

 

Режими на движение на пешеходци и велосипедисти 

• Планиране, проектиране и изграждане на велосипедно трасе в гр. Мездра.  
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