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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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С КАКВО Е СЪОБРАЗЕНА РАЗРАБОТКАТА

 Схема на първокласната улична мрежа и РПМ (Общ устройствен план на град Бургас, приет 2011 г.); 
 Действащите подробни устройствени планове; 
 Частичен генерален план за организация на движението на централната градска част и ж.к. Възраждане (приет 2006 г., 

но неприложен изцяло);
 Действащата организация на движение (към дата септември 2014 г.);
 Проекта за Интегриран градски транспорт (започнал 2010 г. и продължаващ към настоящия момент); 
 Изграждащата се система от велоалеи;
 Наредба № 1 за организация на движението по пътищата (от 17 януари 2001 г.).
 Действаща Синя зона – 3000 бр. паркоместа в границите на ЦГЧ и Възраждане (В този брой са включени места за 

служебен абонамент, места за инвалиди и таксита).
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА СВЪРЗАНИ С МОБИЛНОСТТА

 ЦГЧ - съществуващо застрояване в малки урегулирани поземлени имоти, сравнително тесни улици с ограничени 
възможности за разширяване и обособяване на зони за паркиране, включително за изграждане на подземни и 
надземни паркинги;

 Възраждане - застрояване в малки урегулирани поземлени имоти както и комплексно застрояване с многофамилни 
жилищни сгради, на много малко места е реализирано паркиране в рамките на имотите. Характерно за квартала са 
тротоари с малки габарити и застрояване на сградите на улична регулация.

 Почти всички улици към момента имат необходимия габарит на платното за движение и ширина на тротоарите в 
съответствие с техния клас, съгласно Наредба № 2 за планиране и проектиране на транспортно-комуникационни 
системи в урбанизирани територии.

 Основния проблем за осигуряване на по-висока пропускателна способност и на по-добри условия за движение на 
автомобили и пешеходци е безразборното паркиране по десните ленти за движение, тротоари и зелени площи.

 Друг важен проблем е лошото състояние на пътните и тротоарни настилки, липсата на голяма част от 
необходимите пътни знаци, както и ограничения достъп по някои улици (тупикови улици - затворени с трафопостове, 
временни постройки и др.).

 Належащ проблем за зоната е паркирането. Растящата моторизация и съсредоточаване на търговски, обслужващи, 
административни, спортни обекти и офиси в централната зона на града довеждат до концентрация на голям брой 
автомобили, които затрудняват допълнително движението, обслужването и паркирането на живущите в района. 
Нарастващият брой на автомобилите не може да се разпредели по уличната мрежа, която е проектирана с параметри, 
отговарящи на други условия за движение и в годините почти не е разширявана. 
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ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Превръщането на голяма част от двупосочните улиците в еднопосочни, е съобразено с: 
 приетия и действащ към момента комуникационно-транспортен план (в това число посочността по реконструирани 

улици), 
 определените места за Синя зона, 
 габаритите на съществуващите улици и възможността за обособяване на паркоместа по тях, 
 наличието и състоянието на улично озеленяване, местоположението на елементи на техническа инфраструктура и 

вход/ изходите към отделните имоти;
 отваряне на част от тупиковите улици, чрез премахване на преместваемите обекти, разположени на уличното платно;
Прилагането на принципа – организиране на движението в еднопосочни улици, ще даде възможност за използване на 
част от пътното платно за паркиране, с което ще се увеличат местата за паркиране, ще намали възможността за 
получаване на задръствания, породени от нерегламентирано паркиране, несъобразено с габарита на улиците;
След осъществяване на проекта за Интегриран градски транспорт и въвеждане на системата за споделен 
велосипеден транспорт, ще се предложат алтернативни възможности за предвижване в града.

С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНОТО ДВИЖЕНИЕ СЕ ЦЕЛИ ПРЕДИ ВСИЧКО:
 Намаляване на броя и степента на опасност на конфликтните точки между МПС и пешеходци;
 Намаляване опасността от челни удари, предвид липса на насрещно движение;
 Намаляване задръжките в уличното движение и подобряване на преразпределението на транспортните потоци, което 

от своя страна създава по-равномерно натоварване на уличната мрежа;
 Осигуряване на по-ефективно използване на уличното платно за спиране и паркиране;
 Опростяване организацията на движение;
 Осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до различни обекти;
 Създаване на по-спокойни вътрешно-квартални зони;
 Създаване на възможност за осигуряване на по-голям брой места за паркиране.
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НОВИ ЕДНОПОСОЧНИ УЧАСТЪЦИ (ОТ ДВУПОСОЧНИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЕДНОПОСОЧНИ):
 ул. Дебелт от ул. Цар Асен до бул. Сан Стефано;
 ул. Ивайло от ул. Пробуда до ул. бул. Сан Стефано; от ул. Княз Борис I до ул. Любен Каравелов; от ул. 

Фердинандова до ул. Александър Стамболийски; от ул. Хан Крум до ул. Цар Асен;
 ул. Цар Самуил от ул. Цар Калоян до ул. Дебелт; от бл. 50 до бул. Уилям Гладстон;
 ул. Пробуда от ул. Цар Калоян до ул. Дебелт; от ул. Шейново до бул. Уилям Гладстон;
 ул. Любен Каравелов от бул. Княгиня Мария Луиза до ул. Св. Патриарх Евтимий; от ул. Пробуда до ул. Стефан 

Стамболов;
 ул. Васил Левски от ул. Шейново до бул. Княгиня Мария Луиза;
 ул. Раковска от бул. Уилям Гладстон до ул. Шейново;
 ул. Александър Стамболийски от бул. Княгиня Мария Луиза до бул. Уилям Гладстон; от ул. Шейново до бул. 

Уилям Гладстон;
 ул. Александър Велики от бул. Уилям Гладстон до ул. Дебелт; 
 ул. Св. Климент Охридски от ул. Цар Калоян до уличката обслужваща блоковете на бул. Княгиня Мария Луиза 

№5-27; от бул. Уилям Гладстон до ул. Шейново;
 ул. Цариградска от ул. Дебелт до ул. Цар Калоян;
 ул. Цар Асен от ул. Цар Калоян до ул. Дебелт;
 ул. Елин Пелин от ул. Цар Асен до ул. Съгласие;
 ул. Св. Патриарх Евтимий от ул. Христо Фотев до ул. Цар Асен;
 ул. Шейново от ул. Св. Климент Охридски до ул. Васил Левски; от ул. Македония до бул. Сан Стефано;
 ул. Шейново от ул. Македония до ул. Пробуда; 
 ул. Михаил Герджиков от ул. Св. Св. Кирил и Методий до ул. Хан Аспарух;
 ул. Асен Златаров от ул. Генерал Гурко до бул. Демокрация;
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НОВИ ЕДНОПОСОЧНИ УЧАСТЪЦИ (ОТ ДВУПОСОЧНИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЕДНОПОСОЧНИ):
 ул. Оборище от ул. Войнишка до ул. Константин Величков;
 ул. Поп Грую от ул. Оборище до ул. Цар Симеон I;
 ул. Юрий Венелин от ул. Странджа планина до ул. Цар Симеон I;
 ул. Иван Богоров от ул. Цар Симеон I до ул. Оборище;
 ул. Пиротска от ул. Стефан Стамболов до ул. Оборище;
 ул. Хаджи Димитър от ул. Оборище до ул. Цар Симеон I;
 ул. Хан Аспарух от ул. Цар Симеон I до ул. Асен Златаров; от ул. Михаил Герджиков до ул. Асен Златаров; 
 ул. Средна Гора от ул. Асен Златаров до ул. Цар Симеон I;
 ул. Рилска от ул. Цар Симеон I до ул. Асен Златаров;
 ул. Екзарх Йосиф от ул. Асен Златаров до ул. Цар Симеон I;
 ул. Съединение от ул. Цар Симеон I до ул. Неврокоп;
 ул. Петко Каравелов от ул. Неврокоп до ул. Асен Златаров;
 ул. Войнишка от бул. Демокрация до ул. Цар Симеон I;
 ул. Пейо Яворов от ул. Оборище до бул. Демокрация;
 ул. Георги Кирков от ул. Антим I до ул. Славянска;
 ул. Митрополит Симеон от ул. Лермонтов до ул. Гео Милев;
 ул. Мара Гидик от ул. Сливница до ул. Апостол Карамитев.
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ПРОМЯНА НА НЯКОЛКО УЛИЦИ ОТ ЕДНОПОСОЧНИ В ДВУПОСОЧНИ:
 ул. Княз Борис I от бул. Мария Луиза до ул. Христо Ботев;
 ул. Сливница от ул. Дебелт до бул. Уилям Гладстон;
 ул. Цар Самуил от ул. Христо Ботев до ул. Александровска и от ул. Александровска до ул. Стефан Стамболов.
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НОВИ СФЕТОФАРНИ УРЕДБИ:
 В проекта за бързата автобусна линия се предвижда поставянето на два нови светофара по ул. Христо Ботев – с ул. 

Княз Борис I и ул. Македония. 
 При въвеждане на проекта за частична организация на движението в ЦГЧ и ж.к. Възраждане ще възникне 

необходимост от поставяне на светофарна уредба на кръстовището на ул. Уилям Гладстон с бул. Иван Вазов, на 
бул. Княгиня Мария Луиза с ул. Княз Борис I, както и на ул. Цар Симеон I с бул. Демокрация.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЛЕДВАЩИ ПРОЕКТИ:
 В зоните на пресичане на пешеходно и автомобилно движение е необходимо да бъдат приложени мерки за 

намаляване скоростта чрез използване на различни видове настилки и елементи.
 В зоните на кръстовища по основни пешеходни маршрути е необходимо да се осигурят безопасни преминавания 

чрез хоризонтална и вертикална маркировка.
 Да се синхронизира хоризонталната маркировка с вече проектираната и одобрена от КАТ в зоните на пресичанията 

на велосипедните алеи с уличните платна. 
 На етап работно проектиране стойките на знаците от ПОД да бъдат разположени извън трасето на велосипедните 

алеи, които преминават по прилежащите тротоари. 
 Да се спазят изискванията за осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. 
 Проектните решения е необходимо да бъдат изцяло съобразени с организацията на движението по улиците включени в 

ИГТБ.
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