
ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА 

 

 Настоящият проект е изработен по възлагане на ОП „СОФПРОЕКТ – ОГП“  

гр. София с договор № ПГУ20-ДГ56-2/ 16.01.2020г. 

 

ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА 

  Целта на настоящата разработка е изготвяне на комуникационно-транспортно 

проучване за реализация на трамвайни трасета от бул.“Овча купел“, по Западна 

тангента до Южната тангента на ж.к. Люлин. Този участък е част от цялостната 

концепция за реализация на рингово, скоростно трамвайно трасе, заложено в 

ОУП-СО, като трасе от трети градски ринг, съвпадащ частично със заложеното 

в ОУП трасе на Западна тангента, в обхват: от кръстовището с бул.“Овча 

купел“, по бул.“Монтевидео“, включително до преминаването му под ЖП 

линията София-Перник, до кръстовището с ул.“Суходолска“ на север. 

 Разглежданият участък се явява продължение на бъдещото трамвайно трасе по 

бул.“Тодор Каблешков“ в северна посока, което след пресичането на бул.“Цар 

Борис III“ продължава по съществуващото трасе на ТМ11 по бул.“Овча купел“ 

и стига до ул.“Лечебен извор“/със старо наименование Пробив Овча купел/.  

 

ИЗХОДНИ ДАННИ 

- Кадастрална карта в целия обхват на разработката; 

- Специализирана кадастрална карта в целия обхват на разработката; 

- Действащи регулационни планове на контактните територии; 

- Разработеният ПУП на Овча купел 4,5,6; 

- Разработеният проект за бул.“Западна тангента“ в обхват от СОП до 

бул.“Житница“; 

- Разработеният проект за Пробив Овча купел; 
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- Проект за метростанция 16, която се изгражда в района на 

кръстовището на бул.“Монтевидео“ и бъдещото трасе на бул.“Западна 

тангента“; 

- Проект за реконструкция на ЖП линията София-Перник; 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Към настоящият момент по цялото направление юг-север на трети 

градски ринг в тази му част, съществува единствено бул.“Монтевидео“ , който е 

реализиран с габарит 14.00м пътно платно, 2х2 ленти за движение с ширина по 

3.00м и две еднопосочни велосипедни ленти от двете страни на пътното платно 

с ширини по 1.00м, както и тротоари с варираща ширина. С този габарит е 

участъкът от кръстовището с бул.“Президент Линкълн“ до ул.“763“. В 

участъкът южно от ул.“763“ до кръстовището с ул.“Акад.Константин Пашев“, 

бул.“Монтевидео“ е с габарит 6.00м, по една лента за движение в посока, с 

изключително компрометирана паважна настилка и без тротоари. Може да се 

каже, че бул.“Монтевидео“ в този участък се нуждае от цялостна 

реконструкция и частично доизграждане в пълния му габарит от към южната 

му страна, в района на МС16 и автобусното обръщало. Продължението на 

бул.“Монтевидео“ на север от бул.“Президент Линкълн“ съществува в момента 

като землен път с ширина 5.00м.  

Улиците от първокласната и второкласната улична мрежа, които 

пресичат трасето на 3-ти градски ринг са почти напълно изградени, но повечето 

са в незадоволително състояние и се нуждаят от рехабилитация/реконструкция. 

Изключение прави бул.“Президент Линкълн“, който беше изцяло 

реконструиран, като освен уличното платно с ширина 14.00м /2х2 ленти за 

движение в посока/, бяха изградени и тротоари по него с ширина 3.00м, в 

местата, където такива липсваха. 
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Бул. „Горна баня“ и ул.“Лечебен извор“ не са изградени, за тях има само 

разработени проектни решения.    

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Съгласно план-схемата на първостепенната улична мрежа на гр.София 

към ОУП на СО и неразделна част за неговото прилагане, територията, която е 

обект на настоящото изследване обхваща: 

- бул."Овча купел", предвиден с ОУП на СО като улица III-ти А 

функционален клас /районна артерия/ в участъка от проектното кръстовище с 

ул.“Любляна“/ ул.“Лечебен извор“ до кръстовището с бул.“Президент 

Линкълн“ и II-ри функционален клас /градска магистрала с прекъснат режим на 

движение/ в участъка от проектното кръстовище с ул.“Любляна“/ул.“Лечебен 

извор“ до кръстовището с бул.“Цар Борис III“. 

- ул.“Лечебен извор“, предвидена с ОУП на СО като улица II-ри 

функционален клас /градска магистрала с прекъснат режим на движение/. 

Обслужва прилежащите и' жилищни и производствени територии чрез 

ограничено обслужване. Допуска се паркиране по обособени пътни ленти и 

уширения. 

- бул."Горна баня", предвиден с ОУП на СО като улица III-ти Б 

функционален клас /районна артерия/ в участъка от СОП до бул.“Монтевидео“ 

и II-ри функционален клас/ градска магистрала с прекъснат режим на 

движение/ в участъка от бул.“Монтевидео“ на изток, в посока ул.“Житница“. 

Обслужва прилежащите и' жилищни и производствени територии чрез 

ограничено обслужване. Допуска се паркиране по обособени пътни ленти и 

уширения.  

- бул."Монтевидео", предвиден с ОУП на СО като улица II-ри 

функционален клас /градска магистрала с прекъснат режим на движение/. 

Обслужва прилежащите и' жилищни и производствени територии чрез 
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ограничено обслужване. Допуска се паркиране по обособени пътни ленти и 

уширения. 

- ул."Маестро Кънев", предвидена с ОУП на СО като улица III-ти Б 

функционален клас /районна артерия/. Обслужва прилежащите и' жилищни и 

производствени територии чрез ограничено директно обслужване. Допуска се 

паркиране по обособени пътни ленти и уширения.  

- бул."Президент Линкълн", предвиден с ОУП на СО като улица III-ти 

Б функционален клас /районна артерия/. Обслужва прилежащите и' жилищни и 

производствени територии чрез ограничено директно обслужване. Допуска се 

паркиране по обособени пътни ленти и уширения.  

- ул."Суходолска", предвидена с ОУП на СО като улица III-ти Б 

функционален клас /районна артерия/. Обслужва прилежащите и' жилищни и 

производствени територии чрез ограничено директно обслужване. Допуска се 

паркиране по обособени пътни ленти и уширения.  

След подробно изследване на трасето като част от цялостната концепция 

за развитие на транспортната мрежа на града към настоящия момент, 

изследване на възможностите за реализация на заложените в ОУП главни 

транспортни направления в района, на база предоставените ни изходни данни, 

както в ситуационно, така и в нивелетно отношение, отчитане на анализите и 

идеите заложени в разработения наскоро от Столична община План за 

устойчива градска мобилност/ПУГМ/ можем да направим следните изводи: 

 

1. Налага се преосмисляне на заложените в ОУП-СО функционални класове 

на част от улиците в района, тъй като те по различни причини не биха 

могли да се реализират като улици II клас и не съответстват на актуалните 

предвиждания за провеждане на главните транспортни потоци в района. 

 

 Ул.“Лечебен извор“ – поради предвидените жилищно-административни 

функции на районите около бъдещата улица, предлагаме да се понижи 
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функционалния клас на тази улица от II на III функционален клас, тъй като това 

ще даде възможност да се подобри обслужването на контактните територии, 

като по-ниския клас и реализацията на улицата като районна артерия ще 

позволи директно обслужване на жилищните територии по протежение и‘.  

 Бул.“Горна баня“ – поради обективна невъзможност за реализация на 

директната връзка Владая-Западна тангента-Люлин, както и връзката Западна 

тангента-бул.“Възкресение“, предлагаме функционалния клас на бул.“Горна 

баня“ в участъка от бул.“Монтевидео“ в посока изток, към бул.“Житница“ да 

бъде понижен от II на III функционален клас и да представлява районна 

артерия, която ще бъде част от главните направления изток-запад и ще отвежда 

транзитния трафик от квартала към СОП, както и ще позволи директно 

обслужване на териториите около булеварда. 

 Бул.“Монтевидео“ – поради жилищно-административния характер на 

територията по протежение на булеварда, която е изцяло изградена в участъка 

между проектното трасе на бул.“Горна баня“ до бул.“Президент Линкълн“ е 

невъзможно булеварда да бъде реализиран така, че да отговаря на нормативите 

за градска магистрала II функционален клас и по тази причина предлагаме и 

там функционалния клас да бъде понижен от II на III клас – районна артерия. 

 

2. Във връзка с горепосочените предложения за промени във функционалния 

клас на някои от главните улици в обхвата на настоящата разработка, 

предлагаме да се намали и заложения брой активни ленти за автомобилно 

движение. Конкретно визираме трасетата на ул.“Лечебен извор“, 

бул.“Горна баня“ и бул.“Монтевидео“. Предлагаме бул.“Горна баня“ да се 

реализира с по две активни ленти за движение в посока, вместо със 

заложените за него в ОУП – по три ленти в посока. За ул.“Лечебен извор“ и 

бул.“Монтевидео“ в участъка между бул.“Горна баня“ и бул.“Президент 

Линкълн“ предлагаме да се реализират с по една активна лента за 
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автомобилно движение, вместо със заложените за тях в ОУП съответно по 3 

и 2 ленти в посока. 

 

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ  

 

 Проектното решение предвижда частична смяна на концепцията за реализация 

на участъка от трети градски ринг, който е предмет на настоящата разработка. 

Предложили сме трасето на ринга, касаещо автомобилното движение да се 

движи по бул.“Овча купел“ до кръстовището с бул.“Президент Линкълн“, да 

продължи по бул.“Президент Линкълн“ на север-северозапад, като се включва в 

следата, заложена в ОУП при кръстовището на бул.“Президент Линкълн“ и 

бул.“Монтевидео“ и от там на север до ул.“Суходолска“. Този вариант е 

разработен с цел да се потърси възможност за извеждане на транзитния трафик 

от центъра на квартала, като по този начин да се запазва жилищно-

административния характер на зоната около бул.“Монтевидео“ и ул.“Лечебен 

извор“ и да не се привлича допълнително транспортно натоварване в този 

район. Това пренасочване на транзитния автомобилен трафик и обособяване на 

бул.“Президент Линкълн“ като приоритетно направление, носител на 

основните транспортни потоци ще даде възможност за реализацията на зона с 

успокоено движение в рамките на квартала. 

Вследствие на всичко гореизложено може да се обобщи, че единствено трасето 

на трамвая остава по заложеното в ОУП за реализация на трети градски ринг 

направление, а именно: ул.“Лечебен извор“-бул.“Горна баня“-

бул.“Монтевидео“ на север до ул.“Суходолска“, с далекоперспектива за 

свързване с трамвайното трасе по бул.“Панчо Владигеров“. Предвидено е да се 

реализира двупътно, обособено, централно разположени трамвайно трасе с 

ширина 7.80м, като първоначално се планира реализация на трамвайно трасе с 

тясно междурелсия, но е запазена възможността при нужда в бъдеще да бъде 
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променено на трамвайно трасе с нормално междурелсие, което да отговаря на 

нормативните изисквания. 

 

 Предвижданията на настоящият комуникационно-транспортен план, 

представени по-подробно по сегменти са следните: 

 

 Ул.“Лечебен извор“ е предвидена със следния габарит: две платна с по една 

лента за автомобилно движение в посока с ширина 3.25м, обособено, двупътно, 

централно разположено трамвайно трасе с ширина 7.80м, от запад – озеленена 

разделителна ивица с ширина 1.50м и тротоар с ширина 3.50м, а от изток – 

озеленена разделителна ивица с ширина 2.00м, скоростна, двупосочна 

велосипедна алея с ширина 3.00м, озеленена разделителна ивица с ширина 

1.50м и тротоар с ширина 3.50м. Улицата е обвързана със съществуващия 

бул.“Овча купел“ и ул.“Любляна“ с четириклонно светофарно урегулирано 

кръстовище.  Трамвайното трасе е продължение на бъдещата рингова линия по 

бул.“Тодор Каблешков“, пресича бул.“Цар Борис III“, включва се в 

съществуващото трасе на ТМ11 по бул.“Овча купел“ и продължава по 

ул.“Лечебен извор“. Предложили сме съществуващата спирка на ул.“Любляна“ 

да бъде използвана и за обслужване на новата трамвайна линия, предвид 

наличието на медицински заведения, парк, жилищни зони и др. в близост до 

нея. Новопроектираното трасе на улицата е максимално съобразено с 

действащите регулационни планове и наличното застрояване в района.  

 Предвидено е четириклонно, светофарно урегулирано кръстовище с 

ул.“Народно хоро“, независимо че тя не е част от първокласната улична мрежа, 

тя се явява основна транспортна връзка за района и сметнахме за необходимо 

да запазим възможността за напречно пресичане на ул.“Лечебен извор“ по нея. 

 При ул.“Маестро Кънев“ също е предвидено четириклонно, светофарно 

урегулирано кръстовище. В района на кръстовището е предвидена и спирка на 
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трамвая, като за осигуряване на по-голяма безопасност би могло да се изградят 

повдигнати пътни платна в обхвата на спирката.   

 Кръстовището на ул.“Лечебен извор“ с бул.“Горна баня“ е предвидено като 

триклонно, светофарно урегулирано.  

 

 Бул.“Горна баня“ в участъка от ул.“Централна“ до бул.“Монтевидео“ е 

предвиден със следния габарит: две платна с по две ленти за автомобилно 

движение в посока с ширина 6,00м, озеленена разделителна ивица между 

пътните платна с ширина 1.00м, от север – озеленена разделителна ивица с 

ширина 2.00м, скоростна, двупосочна велосипедна алея с ширина 3.00м, 

озеленена разделителна ивица с ширина 2.00м и тротоар с ширина 4.00м, от юг- 

озеленена разделителна ивица с ширина 2.00м и тротоар с ширина 4.00м. 

 В участъка от бул.“Монтевидео“ до ул.“Лечебен извор“ е предвиден с габарит:  

По едно платно с по две ленти за автомобилно движение в посока с ширина 

6,00м, обособено, двупътно, централно разположено трамвайно трасе с ширина 

7.80м, от север – скоростна, двупосочна велосипедна алея с ширина 3.00м и 

тротоар с ширина 4.00м, от юг - тротоар с ширина 4.00м.  

 В участъка от ул.“Лечебен извор“ до бул.“Президент Линкълн“ е предвиден 

габарит: Две пътни платна с по две ленти за автомобилно движение в посока с 

ширина 6,00м, озеленена разделителна ивица между пътните платна с ширина 

5.00м, от север – озеленена разделителна ивица с ширина 2.50м, скоростна, 

двупосочна велосипедна алея с ширина 3.00м, озеленена разделителна ивица с 

ширина 2.00м и тротоар с ширина 3.50м, от юг- озеленена разделителна ивица с 

ширина 2.50м и тротоар с ширина 3.50м. 

 Кръстовището на бул.“Горна баня“ с ул.“Централна“ е предвидено като 

четириклонно, светофарно урегулирано. 

 Кръстовището на бул.“Горна баня“ и бул.“Монтевидео“ предлагаме да стане 

кръгово, тъй като една от целите на разработката е възможност за етапно 

изграждане на трамвайното трасе, както и запазване на възможност за 
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продължаване му в западна посока към СОП. По тази причина и след подробни 

проучвания на възможността за разполагане на трамвайно обръщало в района 

на МС16, стигнахме до извода, че най-удачното решение е трамвая да обръща в 

самото кръгово кръстовище, като за целта сме предвидили и допълнителен 

трамваен коловоз за изчакване и почивка. В по-дългосрочен план, след като се 

изгради и трамвайното трасе на север би могло трамвайното обръщало в кръга 

да служи и при аварийни ситуации.  

 След като сме взели предвид проекта за метростанция 16, регулационните 

предвиждания, собствеността, изградеността и др. в района на кръговото 

кръстовище можем да направим следният извод: Ще се наложи изместване на 3 

от общо 6-те вход-изхода на МС16, което предвид важността от реализацията 

на един подобен мащабен проект, не би следвало да е голяма пречка за 

реализацията му. Гледайки ситуацията на вестибюлното ниво на МС16, мислим 

че ще бъде възможно да се преместят входовете, като се удължат тунелите с 

няколко метра. По-сериозно е преместването, което се налага в югоизточния 

ъгъл на кръговото кръстовище.  

 Друга промяна, която се налага е премахване на пътната връзка от юг към 

кв.61, поради факта, че влиза в конфликт с новопроектираното кръгово 

кръстовище. 

 Предвидили сме трамвайна спирка преди кръговото кръстовище, която ще 

прави връзка с третата линия на метрото и по-конкретно с МС16.  

Кръстовището на бул.“Горна баня“ с бул.“Президент Линкълн“ е предвидено 

като четириклонно, светофарно урегулирано. Предложили сме това кръстовище 

да се измести на юг от заложеното в ОУП и да прави връзка с ул.“Зеленика“, по 

която както автомобилното, така и велодвижението да се движат в посока 

ул.“Житница“.  

 Предложи сме да се отворят и две кръстовища при ОТ6а и при ОТ713, които да 

бъдат четириклонни, светофарно урегулирани и да служат за пряка връзка 

север-юг между отделните части на кв.Овча купел. 
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 Левият завой от бул.“Горна баня“ към бул.“Президент Линкълн“ е изследван 

със седлови влекач, който според Наредба N: РД-02-20-2 от 20.12.2017г. е с 

външен радиус на обръщача 10.30м. 

 

 Бул.“Монтевидео“ е предвиден с две платна за движение с по една лента в 

посока с ширина 3.00 м, обособено трамвайно трасе с ширина 7.80м, скоростна, 

двупосочна велосипедна алея с ширина 3.00м от изток и два тротоара по 2.50м.  

 Предвидени са четириклонни, светофарно урегулирани кръстовища с ул.“Братя 

Бартел“ и с бул.“Президент Линкълн“. Предвидена е трамвайна спирка при 

ул.“Петя Дубарова“ и бл.507. Уширени са и тротоарите от 2.50м на 3.50м от 

двете страни на булеварда в района на спирката, за да може да се разположат 

спирконавеси. 

 С цел да се осигури по-голяма безопасност за пресичащите в районите на двете 

спирки – тази при МС16 и тази при бл.507 предлагаме да се изградят 

повдигнати пътни платна в обхвата на спирката. 

 По цялото протежение на бул.“Монтевидео“ в участъка от бул.“Горна баня“ до 

бул.“Президент Линкълн“, съобразно регулацията и наличното застрояване сме 

предвидили възможност за надлъжно паркиране от двете страни на булеварда. 

 На север от бул.“Президент Линкълн“ сме прокарали трасето на 

бул.“Монтевидео“ по следата, заложена в ОУП. Непосредствено след 

кръстовището с бул.“Президент Линкълн“ е предвидена трамвайна спирка със 

спиркови острови с ширина по 3.50м. Тази спирка може да служи в бъдеще за 

връзка и с железницата, предвид близостта до жп трасето /около 150м/. Поради 

теренните особености и необходимостта от пресичане на жп линията София-

Перник се налага да се предвиди тунелно преминаване под жп линията, което 

да осигури безконфликтно и безопасно движение по направлението на участъка 

от ринговия булевард. Във връзка с тази особеност в тунела влизат 

автомобилното и трамвайно движение, като са предвидени и два тротоара по 

1.50м, а на ниво терен остават велосипедната и пешеходна алея, за които е 
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предвиден подлез с рампи в района на жп линията. След жп линията, от 

северната страна е предвидена и една напречна пешеходна алея на ниво терен, 

която да прави връзка със западния тротоар на бул.“Монтевидео“, който върви 

до ВТУ“Любен Каравелов“. 

 Предвидено е четириклонно, светофарно урегулирано кръстовище с 

ул.“Суходолска“, както и трамвайно обръщало, разположено от 

северозападната страна на кръстовището, като там са предвидени и крайните 

спирки на трамвая, на този етап от реализацията на ринговото трасе. Това 

трамвайно обръщало се предлага като временно, етапно решение, докато се 

реализира ринговото трасе в целия си обхват на север, а именно: За трамвая - до 

връзката с трамвайното трасе на бул.“Панчо Владигеров“, а за автомобилното 

направление – до южния обход на ж.к. Люлин, предвид заложеното трасе в 

ОУП, прави връзката при ул.“Индира Ганди“. 

 Всички второстепенни улици остават на вливане и отливане в целия обхват на 

разработката с изключение на тези, които пресичат бул.“Монтевидео“ в 

участъка от бул.“Горна баня“ до бул.“Президент Линкълн“. 

 Предвидено е и трасе за двупосочна, скоростна велосипедна алея с ширина 

3.00м. Велотрасето тръгва от бул.“Овча купел“ , където прави връзка със 

съществуващата велосипедна алея при парк “Овча купел“, върви по протежение 

на ул.“Лечебен извор“, като е разположена от източната страна на булеварда, 

разклонява се по бул.“Горна баня“ – на запада до ул.“Централна“ и продължава 

на север по нея и на изток – по ул.“Зеленика“ до ул.“Житница“, също така 

продължава по протежението на бул.“Монтевидео“, като е разположена от 

източната му страна и на север стига до ул.“Суходолска“. 

  Съгласно план схемата към ОУП за развитие на масовия градски 

електротранспорт, трасето на трети градски ринг, освен че предвижда 

реализация на скоростен трамвай, който е обект на настоящата разработка, в 

този участък е разположено в непосредствена близост до: 
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- Новостроящо се трасе на метрополитен, част от III-ти 

метродиаметър. Изходите на бъдещата метростанция 16 попадат в 

района на кръстовището между бул.“Монтевидео“ и проектното 

трасе на бул.“Западна тангента“. 

- По бул.“Овча купел“ – трамвайна линия 11 / кв.Илиянци-

кв.Княжево/ 

Съгласно действащата организация на масовия градски транспорт района се 

обслужва от следните линии: 

 
- По ул.“Любляна“ – автобусна линия 73 / ж.к. Овча купел 2 – ж.к. 

Гоце Делчев/, автобусна линия 45 / МС Вардар-кв.Овча купел/, 

автобусна линия 103 /Вилна зона Люлин-автостанция Овча купел/, 

автобусна линия 107/Боянска църква-кв.Карпузица/ 

- По бул.“Президент Линкълн“ – автобусна линия 102 /ж.к. Овча 

купел 2 - Студентски град/, автобусна линия 11 /Автостанция Гео 

Милев - ж.к. Овча купел 2/, автобусна линия 60 / ж.к. Овча купел 2 – 

площад Централна гара/  

- По бул.“Монтевидео“ – автобусна линия 73 / ж.к. Овча купел 2 – 

ж.к. Гоце Делчев/ 

Съобразно новото проектно решение за бул.“Монтевидео“, предлагаме автобус 

73 в участъка между бул.“Горна бяна“ до бул.“Президент Линкълн“ да ползва 

за движение обособеното трамвайно трасе, като споделено и да спира на 

новопроектираните за трамвая спирки. 
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 ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Към проекта са представени следните чертежи в обем и съдържание, 

съгласно заданието: 

 

1. Геометрично решение М1:1000 

 Геометрично решение, с което се уточняват техническите характеристики, 

платната за движение, бордюрните линии, разделителни и изолационни зелени 

ивици, броят на пътните ленти, местата на пешеходни пресичания, спирките на 

МОПТ, начинът на обслужване на прилежаща територия, улични паркинги във 

или извън уличното платно, входове на прилежащи обекти с масов достъп на 

хора и т.н..На чертежа са показани геометричните характеристики на улицата, 

всички осови и подробни точки /взети през 50.00м/ и радиусите на бордюрните 

и осовите криви. 

 

2. Надлъжни профили М1:100/1000  

 Представени са три надлъжни профила, а именно: на ул.“Лечебен извор“ - от 

бул.“Овча купел“ до бул.“Горна баня“, на бул.“Горна баня“ – от ул.“Централна“ 

до бул.“Президент Линкълн“ и на бул.“Монтевидео“ - от бул.“Горна баня“ до 

ул.“Суходолска“.  Нивелетите са обвързани със съществуващите улици, както и 

с проектните разработки, които касаят новопроектираното трасе. Спазени са 

нормативните изисквания по отношение на надлъжните наклони и радиусите на 

вертикалните криви за III клас улици. Нивелетите са съобразени с 

местоположението във вертикално отношение на метростанция 16.  

Максималният наклон е 5.00%, а минималния наклон е 0.50%. 
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3. Типови напречни разрези М1:100 

Към проекта са представени и шест типови напречни разреза, които са взети на 

характерни места.  

 

4. Схема за организация на движението М1:1000 

 Представен е план  за организация на движението/включително велосипедно и 

пешеходно/, който  третира регулирането на автомобилното движение с 

хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация. 

  Показана е организация на движение и в целия обхват на разработения проект, 

като тя се придържа и прецизира съществуващата такава. 

  Спазени са изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализацията с хоризонтална 

маркировка и на Наредба № 01/18 за сигнализацията с пътни знаци. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Съставил :  

                                                                                 / инж. Ж. Ставрева/  


