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Abstract:  
In recent years Stara Zagora Municipality has been working as a priority on infrastructure 
projects, improving the organization and safety of movement, as well as improving the 
physical environment of the inhabitants of the city. The objectives we aim for are: 
Reducing transport inhibitions, Improving crossing throughput, Reducing conflict points at 
intersections, Safety for pedestrians and cyclists, Increasing signalling of footpaths, all of 
which leads to a decrease in the number of traffic accidents 
Keywords:  
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Резюме:  
През последните години  Община Стара Загора работи приоритетно по  
инфраструктурни проекти, като с успешното им реализиране се подобрява 
организацията и безопасността на движение, както и благоустрояване на 
физическата среда на жителите на града. Целите към които се стремим са: 
Намаляване на транспортните задръжки, Подобряване пропускателната способност 
на кръстовищата, Намаляване конфликтните точки в кръстовищата,  Безопасност 
за пешеходци и велосипедисти, Повишаване сигнализацията на пешеходните пътеки, 
като съвкупността от тях води до намаляване броя на пътно- транспортните 
произшествия 
Ключови думи:  
Община Стара Загора, пътна безопасност, инфраструктурни проекти, 
инфраструктура, кръгово кръстовище 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
 
През последните години  Община Стара Загора работи приоритетно по  

инфраструктурни проекти, като с успешното им реализиране се подобрява 
организацията и безопасността на движение, както и благоустрояване на физическата 
среда на жителите на града. 

Целите към които се стремим са: 
 Намаляване на транспортните задръжки 
 Подобряване пропускателната способност на кръстовищата 
 Намаляване конфликтните точки в кръстовищата                 
 Безопасност за пешеходци и велосипедисти 
  Повишаване сигнализацията на пешеходните пътеки  

Съвкупността от тях води до намаляване броя на пътно- транспортните 
произшествия 

 
2. НАУЧНА РАЗРАБОТКА/ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
 
2.1. Изпълнени инфраструктурни проекти в гр. Стара Загора: 
За постигане на поставените цели допринася всеки един от изпълнените 

инфраструктурни проекти 
 
2.1.1. Реконструкция на надлез по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ над ЖП 

линия и бул. „Славянски“ (вж. Фиг. 1)- с изпълнение на проекта се осъществиха  
следните строителни дейности: 

 основен ремонт и уширение на едно мостово съоръжение и други две бяха 
цялостно разрушени и изградени отново 

 Ушири се пътното платно и се приведе към габарит  Г 13  
 Пътната конструкция се изпълни за „тежко движение“ 
 Извърши се  укрепване с армонасипни стени 
 Уширени и обезопасени бяха пешеходните площи 
 Направи се реконструкция на улично осветление 

Предизвикателствата при изпълнението на този проект бяха: 
 СМР в обхвата на основното мостово съоръжение се изпълняваха в 

съответствие с указанията на НКЖИ  за спазване графика на железопътния 
транспорт 

 Изместването на съществуващите трасета на телекомуникации  
 Реконструкция на съществуващата тролейбусна контактна мрежа 
 Реконструкция на две Т- образни кръстовища в кръгови по бул. 

„Славянски“ 
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През 2019 г. проектът получи Първа награда за градска транспортна 

инфраструктура в категория „Проекти, свързани с развитието на градовете“ на 
престижния конкурс „Сграда на годината 2019“ 

 
Фигура 1: Реконструкция на надлез по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ над ЖП линия и бул. 

„Славянски“ 
 

2.1.2. Кръгово кръстовище на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Капитан 
Петко Войвода“ (вж. Фиг. 2) 

Изграждането на кръгови кръстовища има много предимства, осигуряващи 
удовлетворителен баланс между: 

1. Добра мобилност на всички участници в движението  
2. Максимално ниво на безопасност 
3. Ефективна икономическа стойност  
Те благоприятстват пропускателната способност и транспортните задръжки. 

Конфликтните точки са намалени до 8 броя срещу 32 броя за обикновени четириклонни 
кръстовища.  

Едно от първите кръгови кръстовища в Стара Загора ,това на бул. „Цар Симеон 
Велики“ и ул. „Капитан Петко войвода“, генерираше големи транспортни задръжки и 
конфликтни точки, в следствие на  съществуващото си геометрично и ситуационно  
положение  и пресичащите се многобройни траектории. Геометрични елементи: 

 Двулентово кръгово кръстовище 
 С Ширина на платно за кръгово движение B= 10 м 
 Централния остров е елипса с радиус R= 50 м/ 13 м 
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Фигура 2: Кръгово кръстовище на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Капитан Петко Войвода“ 

 
2.1.3. Кръгово кръстовище при бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. 

„Загоре“ (виж Фиг. 3) е първото голямо и стратегическо кръстовище, намиращо се на 
южния вход на града от Автомагистрала „Тракия“. Съществуващото му положение 
създаваше предпоставки за задръствания в пикови часове. С изпълнение на проектното 
решение се реши проблема с лявозавиващото движение, като се обособи самостоятелна 
лента. Централния остров е изпълнен като елипса с радиуси R=19 м/6,5 м 

Предизвикателството по време на строителството беше реконструкцията на 
тролейбусна контактна мрежа при непрекъснато движение на градския транспорт. 
 

 
Фигура 3: Кръгово кръстовище при бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ 

 
2.1.4. Други кръгови кръстовища, изпълнени на територията на гр. Стара 

Загора: 
 Кръгово кръстовище при стадион „Берое“ (виж Фиг. 4) 

 
Фигура 4: Кръгово кръстовище  при стадион „Берое“ 

 
 Кръгово кръстовище на ул. „Христо Ботев“ и ул.“Одринска епопея“ (виж 

Фиг. 5) 
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Фигура 5: Кръгово кръстовище  на ул. „Христо Ботев“ и ул.“Одринска епопея“ 

 
 Кръгово кръстовище на бул. „Славянски“ и ул. „Анастасия Тошева“(виж 

фиг. 6) 

 
Фигура 6: Кръгово кръстовище  на  бул. „Славянски“ и ул. „Анастасия Тошева“ 

 
 
2.2. Проекти за реконструкция на кръстовища, предстоящо изпълнение 

през 2021 г.: 
Община Стара Загора има проекти за няколко кръстовища с интензивност на 

транспортните потоци, проблеми с пропускателната способност и конфликтни точки. 
 
2.2.1. Две кръгови кръстовища на ул. „Капитан Петко войвода“ (виж Фиг. 

7 и Фиг. 8) 
Предстои да бъде разширена ул. „Капитан Петко Войвода“-от двулентова в 

четирилентова. Тя е първостепенна улица, важна връзка по периферията на града. При 
кръстовищата с две основни артерии, проектното предложение предвижда 
реконструкция в двулентови кръгови. 
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Фигура 7: Кръгово кръстовище  на ул. „Капитан Петко войвода“ и бул. „Славянски“ 
 

 
Фигура 8: Кръгово кръстовище  на ул. „Капитан Петко войвода“ и ул. „Христо Ботев“ 

 
 

2.2.2. Кръгово Кръстовище на ул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия 
Тошева“ (виж Фиг. 9) 

Друго важно кръстовище между главни улици, осъществяващо връзка към 
индустриалната зона на града е това на ул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия 
Тошева“, проектното предложение предвижда следните геометрични елементи: 

 двулентово кръгово кръстовище 
 платно за кръгово движение 8 м 
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 радиус на централен остров R= 9,5 м 

 

 
Фигура 9: Кръгово кръстовище  на ул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия Тошева“ 
 
 
2.2.3. “Турбo” кръгово кръстовищe нa ул. „Иван Вазов“ и ул. „Хан 

Апарух“ (виж Фиг. 10) 
За първото главно кръстовище при северния вход  на града -влизането от 

Републикански път I-5 има проектно решено за “Турбo” кръгово кръстовищe 
Специфичното спираловидно разположение и физически разделените ленти по 

платното за кръгово движение,ще създадат следните предимства: 
 ясно канализиране на движението 
 по-висока пропускателна способност спрямо стандартно  многолентово 

кръгово 
 ниска скорост на движение 
 безопасно поетапно пресичане на пешеходци и велосипедисти 
 минимализиране на риск от ПТП 

 

 
Фигура 10: “Турбo” кръгово кръстовищe нa ул. „Иван Вазов“ и ул. „Хан Апарух“ 
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1.3. Мерки за сигнализиране на пешеходни пътеки: 
Община Стара Загора  работи планово по мерки (виж Фиг. 11 и Фиг. 12) за 

сигнализиране на пешеходните пътеки с цел безопасност на движение за пешеходците: 
 Полага се пътна маркировка тип „шприц пластик“ 
 Монтира се допълнително улично осветление  
 Монтират се соларни LED знаци  Д- 17 „Пешеходна пътека“ 
 Върху асфалтовата настилка се изпълняват Термопластични лепенки А-18 

„Внимание пешеходна пътека“ 
  При необходимост се изграждат изкуствени неравности 

 

 
Фигура 11: Термопластични лепенки А-18 „Внимание пешеходна пътека“ 

 

 
Фигура 12: Допълнително улично осветление и соларен LED знак Д- 17 „Пешеходна пътека“ 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ 

 
 

Изпълнението на изложените проекти и предприетите мерки за безопасна 
инфраструктура на територията на гр. Стара Загора постигат следните  резултати: 
 

 Модерна и безопасна визия на ключови кръстовища в града 
 Шофирането в кръгови кръстовища повишава вниманието на водачите на 

моторни превозни средства 
 Липсват транспортни задръжки на входовете на града и централна 

градска част дори и в пикови часове 
 Осигурена е добра пропускателна способност  
 Намален брой на конфликтни точки и ПТП  
 Безопасно пресичане на пешеходци и велосипедисти 
 Повишено внимание и дисциплина на шофьорите при пресичане в зоната 

на пешеходните пътеки 
 
 

4. ИЗВОДИ 
 

Следването и развитието на иновациите, добрите европейски практики и 
промените в нормативните документи, касаещи проектиране, геометрични 
елементи и мерките за пътна безопасност в инфраструктурните проекти и 
тяхното прилагане в общините, биха били предпоставка за по-ефективно и по-
безопасно организиране на движението в градската среда, както 
автомобилното, така и пешеходното и велосипедно движение.  

 
 

 
ИЗТОЧНИЦИ: 

 
1.Naredba № RD-02-20-2 / 20.12.2017. za planirane i proektirane na komunikatsionno-

transportnata Sistema na urbaniziranite teritorii 
2. Naredba № 2 / 17.01.2001 za signalizatsiya na patishtata s patna markirovka 
3.Naredba № 18 / 23.07.2001 za signalizatsiya na patishtata s patni znatsi 
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