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Тодоров С., Развитие на обществения пътнически транспорт в гр. София, УАСГ, 2012 

 

Монографията представя опита на автора като дългогодишен преподавател, проектант 

и практик в областта на проектирането и строителството на релсови железни пътища. Като 

студент инж. Тодоров разработва дипломен проект за строителството на трамвайната линия 

по бул. „9-ти септември“ (сега бул. „Борис трети“) с научен ръководител проф.Събев. 

 През 2004 г. под  ръководството на автора дипломантът Диян Борисов разработва 

проект за нова трамвайна линия до летище София.  

 През периода 2005-2007 г. е научен консултант на докторантката инж. Елена 

Георгиева, която разработва дисертация на тема “Изследване на алтернативни възможности 

за превоз на пътници по релсов път (на примера на град София)”. Разработени са: 

 Проект за железопътна връзка на аерогара София и центъра на града;  

 Две статии за сп. „Железопътен транспорт“; 

 Два доклада за юбилейната научна конференция по случай 10 г. от строителството на 

метрополитена град София. 

От 2010 г. в УАСГ е въведена дисциплината „Градски пътнически транспорт“ за 

студентите, които се обучават по програмата за двойно дипломиране с Техническия 

университет във Виена. Доц. Тодоров подготвя учебна програма и води лекциите по тази 

дисциплина. 

 Монографията е рецензирана от доц. д-р инж. Златка Денчева. 
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ГЛАВА 1 

МЯСТО И РОЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ В 

РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ 
 

 

1.1.УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ. 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

1) Обществен пътнически транспорт 

Възникването на градовете е закономерен резултат от общественото 

разделение на труда. Първите градове с голям брой жители, възникват на мястото на 

пресичането на главните исторически пътища или около крепостите на владетелите, 

като занаятчийски, административни, военни и др. центрове. Населението и 

размерите на древните градове са относително малки и до всяка точка на тези 

градове, жителите им могат да се придвижат пеша или на кон за сравнително кратко 

време . 

Потребността от пътнически превози възниква тогава, когато в резултат на 

разрастването на градовете разстоянието между центъра и покрайнините им 

превишава така наречената „зона на пешеходна достъпност". Тя обикновено се 

оценява като време за пешеходно придвижване от периферията до центъра на града. 

Появяването на обществения пътнически транспорт (ОПТ) позволява разрастване на 

градовете. Разширява се зоната за достъпност на градския център. 

Общественият пътнически транспорт е част от градското движение [1]. Научно 

се изследват законите за движение в съвременния град и принципите за неговото 

планиране, организация и управление. Под движение в най-общият смисъл на думата 

се разбира преместване на тяло, предмет или съобщение от една точка в 

пространството до друга точка в него. В частност – придвижване на хора и превозни 

средства от един пункт до друг в района на населеното място, често и прилежащата 

крайградска територия.  

Движението се осъществява по определени направления – трасета на движение. 

Трасетата могат да бъдат: път, улица, железопътна линия, метротунел, подлез, надлез 

и др. Трасетата за движение в градската територия се използва и за провеждане на 

други градски комуникации като водоснабдителни и канализационни трасета, 

електро-, топло- и  газопроводи и други подземни и надземни комуникации. Прието е 

да се говори за комуникационни трасета или градски комуникации [1]. 

По градските комуникационни трасета се движат съвкупност от превозни 

средства и хора, които е прието да се наричат транспортен поток. Предмет на науката 

е проучването, планирането, организацията и управлението на транспортните потоци 

в съвременния град. 

Движението на транспортните потоци е сложен динамичен процес. Той се 

проучва с методите на математическата статистика, теорията на вероятностите, 

теорията на транспортните потоци, методите на математическото моделиране и др. 

Проучването на градското движение е немислимо без използването на компютри и 

информационни (IT) технологии.  

Планирането на движението се извършва чрез проектиране на транспортните 

трасета за неговото безпрепятствено, сигурно и оптимална провеждане. В населените 

места транспортните трасета се провеждат по уличната мрежа и линиите на метрото.  
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Основните параметри на уличната мрежа са планират така, че да покриват 

динамичното изменение на основите параметри на транспортните потоци: 

интензивност, скорост и плътност. Тези изменения са в рамките на денонощието, 

седмицата, сезона, годината и различните години от прогнозния период. 

Транспортната мрежа не може обаче да се проектира със съответстващата динамична 

промяна, защото транспортната мрежа е статична, а транспортните потоци 

динамични. 

 

2)Историческо развитие на обществения пътнически транспорт (ОПТ). 

Развитието на обществения пътнически транспорт може да се радели условно 

на пет периода: период на конската тяга, период на парната тяга, електрическа тяга, 

автомобилизация и съвременен период [2]. 

Първият период обхваща последната четвърт на XVIII век до средата на XIX 

век. Характеризира се с използването на конска тяга по пътищата в пределите на 

населените места. Улиците са тесни и сега могат да се видят в историческите 

центрове на градовете. Размерите на градовете определяли използването на този, 

тогава единствен вид транспорт.  Той удовлетворява ограничените по онова време 

потребности от превози. Пътнико-потоците през този период са малки.  

Превозните средства са за 2 до 5 пътника, предимно за крайградски превози. 

По-късно се появяват дилижанси и омнибуси. Те могат да возят 20 до 40 пътника.  

Дилижансите до този момент се ползват за осигуряване на пощенски съобщения: 

багажни и пътнически превозни връзки между населените места.  

За първи път дилижанс за превоз на пътници в градовете, е използван във 

Франция. През 1826 г. е организирана първата постоянна градска линия с конска тяга, 

свързваща центъра на град Нант с близките минерални бани. Новото превозно 

средство е омнибус, което се превежда „за всички". Впоследствие се появяват и 

двуетажни омнибуси, с открит втори етаж, където таксата за превоз е по-малка. 

Качването и слизането е по желание на пътниците с изключение на крайните спирки. 

Омнибусите превозват със скорост 8-10 км/ч. - два пъти по-висока от пешеходната. 

Вторият период обхваща втората половина на XIX век. Това е период на 

развитие на промишленото производство и увеличаване на градското население, 

поради необходимостта от работници. Градовете се разрастват – достигат 10-20км. 

Пътнико-потоците по отделни направления достигат 5-10 хил. пьтн./час.  

Промишлената революция води до все по-голямо приложение на парната тяга. 

Налага се развитие и усъвършенстване на градските превози: замяна на конската тяга 

с парна и преминаване към движение на превозните средства по релси. Конските 

омнибуси, но вече движещи се по релси, продължават да извършват по-голямата част 

от превозите. 

Въведените релси, които първоначално са дървени, а по-късно железни, 

осигуряват по-плавен ход и около 3 - 4  пъти по-малко съпротивление при движение. 

Тези преимущества налагат по-масовото използване на релсовия в сравнение с 

безрелсовия градски транспорт, най-вече в големите градове. 

Първият дилижанс омнибус задвижван с парна тяга, за градски превози се 

появява в Англия през 1832 год. [2]. Той е бил конструиран от Уолтър Хенкок. 

Поставя се началото на първата система на подземен пътнически транспорт 

(метрополитен). Метрополитена на гр. Лондон свързва четирите големи железопътни 

гари на града. Открит е през януари 1863 год. Като за задвижване на тази подземна 

железница се използвала парната тяга. Тази железница получила названието 
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„Metropolitan Railway" (столична железница) [3]. Счита се, че оттук произтича името 

метрополитен.  

Парната тяга, в сравнение с конската е много по-икономична, а превозите са 

по-ефективни, с по-висока превозна способност. Този вид тяга е с го-голяма мощност, 

теглят се по-големи вагони с повече места. В това време не е имало друга тяга, която 

да реши транспортните проблеми. В този период се правят опити за въвеждане на 

двигатели с вътрешно горене, но те са неефективни и не са получили широко разп-

ространение. По същото време е създаден и първия трамвай с парна тяга „Tramway” 

на името на създателя 0'Тrат [2]. 

 

      
Фиг.1.1 Първият метрополитен в Лондон 

 

Парната тяга, обаче създавала и съществени проблеми, като силно замърсяване 

на градската среда. Тя е пожароопасна, движението е с ниски скорости, затрудняват 

се останалите участници в движението, поради наличието на релси. 

Третият период започва от края на ХIX век и продължава до първата четвърт 

на XX век. Той се характеризира с по-нататъшното бурно развитие на градовете и 

естествено с развитие и усъвършенстване на обществения пътнически транспорт. 

Появява се нов вид тяга – електрическата. Тя в сравнение с парната притежава големи 

предимства: икономичност, екологичност, по-голяма мощност, по-високи динамични 

показатели (ускорение и скорост) и т.н. [2]. 

В този период двигателите с вътрешно горене непрекъснато се усъвършенстват, 

но те не получават много широко приложение при градските пътнически превози. 

Тяхното приложение, в този период, е главно във военната сфера и при 

междуградските транспортни връзки. 

В този период, възниква и се развива тролейбусният транспорт. Продължава 

развитието транспорта с електрическа тяга: метрополитени, трамваи и градски 

железници. 

Четвъртият период започва от първата четвърт на XX век и продължава и 

сега. Той е период на развитие на автомобилния транспорт използващ двигатели с 

вътрешно горене. Нарича се период на автомобилизация. Това бурно развитие на 

автомобилният транспорт се свързва главно с освободените мощности в 

автомобилната промишленост след края на Първата световна война. В САЩ, заводите 

на Форд произвеждат сравнително евтини автомобили и те стават достъпни. 

Автомобилизацията се проявява главно в две направления: увеличаване броя на инди-

видуалните автомобили и развитие на градските автобусни превози. 

Автомобилите се отличават с висока маневреност и приспособимост. В много 

градове по света, през този период, съществуващи трамвайни и тролейбусни линии се 

закриват или са оставени на доизживяване, 

Петият период се нарича съвременен, започва от средата на XX век и 

продължава и сега. Бурната автомобилизация, свързана с широкото разпространение 
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на леките автомобили, довежда до претоварване на съществуващата улична мрежа. 

Изчерпва се пропускателната възможност на улиците. Общественият пътнически 

транспорт се  усъвършенства и автоматизира. В много градове на Европа се 

наблюдава завръщане към електрическите видове уличен транспорт и развитие на 

извънуличния. Появяват се и нови видове градски обществен транспорт: скоростен 

трамвай; монорелсов транспорт; автобус с направляващи ленти, движещ на обособено 

платно и др. Създават се комплексни системи за управление на транспорта, така че 

по-пълно де се използват предимствата на различните видове транспорт. 

Развитието на обществения пътнически транспорт в България започва в град 

София. Началото на градските пътнически превози се поставя през 1880 год., с 

откриването на три постоянно действащи линии, с въведена такса за едно пътуване: 

 Централен площад – Гарата;  

 Централен площад – Горна баня;  

 Централен площад – Княжево.  

Обслужването става с конски омнибуси. Така се слага началото на обществения 

пътнически транспорт у нас [4]. 

През януари 1901 в град София е пуснат в движение първият трамвай по улица 

Витоша, като първоначално трамвайната линия е била единична, а разминаването се 

извършвало в специални двойни участъци в района на спирките, където мотрисите се 

изчаквали. Мотрисите са с две кабини за управление, на крайните спирки няма 

изградени обръщателни кръгове, а мотрисите се връщат по система „Пендел". 

През април 1935 започва развитието на автобусния транспорт, като са разкрити 

шест линии, с обща дължина 23 км., по които се движат 11 автобуса. 

През февруари 1941 е открита първата тролейбусна линии с дължина 3350м от 

Горнобански път до Горна баня, обслужвана от два тролейбуса МАN, които вечер 

нощуват на крайните спирки [4]. 

Понастоящем автобусен транспорт има във всички по-големи населени места, 

тролейбусен транспорт има в повече от 16 града в България, а трамваен транспорт 

има само град София. В столицата е пуснат в експлоатация и метрополитен. 

Проекта на метросистемата на град София предвижда [3] да се изградят три 

метролъча, които се пресичат помежду си в централната градска част и образуват 

триъгълник. Така се постига максимално удобство за пътниците. Общата дължина на 

линиите ще възлиза на 52,1 км., с 48 бр. метростанции и средно  разстояние между 

станциите 1100 м. 

Направленията на отделните лъчи, са определени от направленията на 

пътникопотоците, като се свързват помежду им основните жилищни комплекси и 

промишлените зони на града, преминавайки допирателно на централната градска 

част: 

 Първи лъч:  ж.к.Люлин - Център – ж.к.Лозенец - ж.к.Младост – летище 

София; 

 Втори лъч – Обеля - Надежда - Централна гара - пл. Св. Неделя - НДК - 

Лозенец – бул. „Черни връх“ - Хладилника; 

 Трети лъч - кв. Г. Баня - бул. Княз Борис - НДК - Ректората - г. Подуене - В. 

Левски. 
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Фиг.1.2 Развитие на Софийския метрополитен [3] 

 

 

Перспективите за развитието на обществения пътнически транспорт се свързват 

с бурното развитие на индивидуалните градски превози. В развитите страни 

възникват  значителни проблеми пред градските власти, които се свеждат до: 

 несъответствие между нарасналата интензивност на движението и 

пропускателната способност на съществуващата транспортно-

комуникационна мрежа. Снижава се  скоростта на движение, поради 

честите задръствания и предимството на индивидуалния превоз пред 

масовия градски транспорт намалява; 

 екологичната обстановка рязко се влошава от вредните газове, изхвърляни 

по време на движение; 

 рязко се изостря проблемът с паркирането . 

В повечето страни се разработват дългосрочни програми за решаване на 

проблемите, които в основата си са насочени към използване на предимствата на 

двата алтернативни вида превози, с отчитане интересите на градското население. 

Проектите предвиждат значително развитие на обществените градски превози, 

като формите на участие в тях са общински фирми, частни превозвачи с лиценз и т.н. 

 

3)Видове обществен пътнически транспорт 

а) По исторически признак 

 с конска тяга; 

 с парна тяга; 

 с електрическа тяга; 

 автомобилен транспорт. 
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Фиг.1.3 Градският транспорт в София [4] 

 

 

б) По видове транспорт 

 Метро; 

 Трамвай; 

 Тролейбус; 

 Автобус; 

 S-bahn (градска и крайградска железница). 

 

Основните параметри на видовете транспорт могат да се проследят в таблица 

1.1. 
 

 

Основни характеристики на видовете транспорт [3]  Таблица №1.1 
 Средно превозно разстояние 

km 

Средна скорост 

km/h 

Превозна способност 

хил. п. за час 

метро 8-10 40-45 40-60 

трамвай 3-6 15-18 6-12 

скоростен трамвай 3-6 25-30 12-18 

тролейбус 3-4 15-18 4-6 

автобус 4-5 18-20 3-6 

бърз автобус 4-5 20-25 8-10 

S-bahn 10-15 50-60 35-60 
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Фиг.1.4 Транспортен план на Софийския релсов транспорт [5] 

 

 

4)Основни закономерности на градското движение 

Проучването на градското движение става по следните показатели: 

 Интензивност на транспортните потоци; 

 Скорост на транспортните потоци – методи на засичане: с къса и дълга база, 

метод на подвижния наблюдател. Обработка и онагледяване на резултатите 

от изменението на скоростта; 

 Връзки между интензивност и скорост; интензивност, скорост и задръжки; 

 Пропускателна способност: теоретична и действителна; 

 Интервали и плътност на транспортните потоци. 
 

5)Организация на градския транспорт 

Основните методи за планиране и организация на движението са: разделяне на 

транспортните потоци по произход и предназначение, по вид чрез проектиране и 

организационни мерки по време на експлоатацията. 

а)Разделяне на транспортните потоци по произход и предназначение. 

Транспортните потоци по произход са транзитни, влизащи, излизащи и местни. При 

планирането на градската инфраструктура те могат да бъдат разделени, така че да се 

да се избягнат конфликтните точки. 
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б)Разделяне на движението по вид – леки коли, тежкотоварни автомобили, 

автобуси, тролейбуси, трамваи, мотоциклетисти, велосипедисти и пешеходци. Тези 

видове имат различна скорост и могат да се разделят, така че да не си пречат и да не 

се създават конфликти помежду им. 

Планирането включва: 

 Построяване на градски магистрали (забранено за велосипедисти и 

пешеходци). 

 Построяване на специални ленти за велосипедисти. 

 Построяване на помощни платна и странични улици. 

 Построяване на специални ленти за тежкотоварни автомобили и автобуси. 

 Построяване на метро. 

Организационни мерки за раделянето им са: 

 Забранено движението на велосипедисти, мотористи и пешеходци. 

 Обособяване на пешеходни зони фиг.1.5. 

 Организиране на напречно преминаване с пешеходни пътеки тип „зебра”. 

 Организиране на нощно почистване на сметта, зареждане на магазини и др.  

в)Разделяне на движението по нива – метро, подлези, надлези. 
 

  

 
 

Фиг.1.5 Пешеходна зона   
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1.2.ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГЕНЕРАЛЕН 

ТРАНСПОРТЕН ПЛАН 

 

 

1)Планиране на градската територия 

Градът е територия, на която трябва да се създадат всички условия за 

ефективно протичане на човешката дейност с най-малко противоречия и препятствия. 

Градовете са малки и големи (у нас над 100000 ж.). В града трябва да се създадат 

условия за нормален живот на гражданите: жилищна и работна среда, изхранване, 

осветление, отопление, хигиена, транспорт и т.н.  

Градът трябва да бъде разположен в здравословна местност с подходящ климат 

без вредни почвени изпарения и други вредни явления [1]. При разработката на плана 

му трябва да се избягват местата, които биха създали условия за замърсяване на 

въздуха с вредни за хората химически съединения, прах и дим. Спазват се всички 

нормативи при планиране и изпълнение и застрояване с оглед отделните сгради да 

позволяват достатъчно слънчева светлина и пространство, свободен достъп и 

придвижване в града, без да се създават опасности за здравето и живота на 

обитателите му.  

Градоустройствените елементи се разполагат така, че да има най-добри условия 

за живеене, работа и отдих, както и възможност населението бързо и удобно да се 

придвижва в рамките на населеното място и с останалото население от района или 

областта. 

Разположението на града се съобразява и с други фактори като: промишлено 

производство, добив на подземни изкопаеми, добив на селскостопанска продукция и 

национални приоритетни обекти и др. 

Вариантните решения се анализират от икономическа гледна точка. 

Техническите решения трябва да се съобразят с практичност, функционалност 

и естетичност на решението. Цялата градска среда трябва да бъде целесъобразно 

изградена и красива. Всички компоненти на градската среда (сгради, улици, дървета, 

стълбове за осветлението, светофари, улична настилка, реклами и др.) трябва да се 

съчетават така, че да образуват естетически издържани ансамбли. 

Градът се планира на три етапа: проучване на територията и средата, 

разработване на плана и строителство. Освен архитекти при планирането участват 

социолози, географи, икономисти и инженери.  

След планирането следва проектиране на общия градоустройствен план. 

Проектирането на архитектурните обекти става въз основа на градоустройствените 

планове – застроителен, квартално-застроителен и фасаден [1].  

Основна част на градоустройствения план е проектирането на главната улична 

мрежа. Първият стадий при проектирането на града е определянето на неговата 

функционална структура и разработването на главната транспортна инфраструктура. 

А тя от своя страна отчита всички комплексни фактори – структура, ландшафт, 

композиция. 

Планирането на второстепенната улична мрежа става комплексно и в 

композиционно и функционално със застрояването на територията. Планирането на 

кръстовищата трябва да се съобрази и с основните закони за планиране и организация 

на движението. Част от тях и то с главен приоритет е движението на градския 

транспорт. Очертаването на уличната мрежа в план, местата на кръстовищата и 

общото очертание се съобразява с конкретните теренни форми.  
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2)Историческо развитие на градската територия 

Посочените до тук принципи се отнасят, ако се планира и проектира на чисто, 

на гола поляна. В повечето случаи това е изключение. Градската територия се е 

формирала исторически с определени дадености. Няколко основни пътя и 

кръстовища, около които се е формирал градът. Това най-често води до радиална 

мрежа на улиците и съсредоточаване на движението в градския център. Най-лесно се 

избягва с формиране на исторически стар град и развитие на нова модерна градска 

среда.  

В София исторически се е формирала радиална улична мрежа. Преди 

обявяването на София за столица градът е бил малък фиг.1.6.  

 

 
Фиг.1.6 Генерален план на София 1887 г. 

 

С присъединяването на околните селища постепенно се оформя обликът на 

сегашния град. Радиалната улична мрежа предполага преминаването на основните 

пътнически потоци през централната зона на града. В града се развиват 

пръстеновидни и тангенциални магистрали, които да разсредоточат транспортните 

средства и пътници от градския център фиг.1.7.  



15 

 

 

 
 

Фиг.1.7 Генерален план на София 1924 г. 

 

3)Природната среда в градски условия – ландшафт 

Ландшафтът (Landschaft) е специфична географска територия представляваща 

система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и 

животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и 

човешката дейност. 

 

      
 

Фиг.1.8 Ладншафни решения в съвременния град 
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Ландшафтът може да се определи и като земегледка, взаимосвързана 

съвкупност от природни (релеф, почви, растителност, вода, скали, въздух) и 

изкуствени (антропогенни, инженерни съоръжения и архитектурни елементи) 

компоненти. Ландшафт е общ изглед на дадена местност (пейзаж), който по външния 

си облик се отличава от съседните. Произведение на художественото изкуство, чийто 

обект на изображение е природата. 

Проектирането на града с отчитане на ландшафта се базира на рационалното 

използване на природните качества на терена фиг.1.8. С изучаването на природните 

дадености проектантът изработва план, в които сградите и ландшафтът съставляват 

едно цяло. В участъците с рязко изразен релеф ландшафтът доминира над всички 

други елементи. 

Планът за оформяне на ландшафта определя основните участъци за главните 

спортни площадки, местата за отдих и отмора в центъра и жилищните райони. Планът 

определя кои участъци от естествения ландшафт да се запазят за активен и пасивен 

отдих [1]. Вписването на транспортната инфраструктура в природната среда е 

основно предизвикателство фиг.1.9. 

 
 

   
 

Фиг.1.9 Ладншафно вписване на транспорта в София 

 

 

4)Застроителен план (генерален план, общ устройствен план) 

В генералния план на града се определят териториите, предназначени за 

разполагане на градския център, промишлеността, жилищните райони и 

предприятията. В него се определят връзката на съответните части от града и се 

набелязва вида им фиг.1.10.  

Отделните сгради се нанасят на съставения вече план за функционално 

площоразпределение и предхождащия го план за ландшафта, като се изхожда от 

функционалното им предназначение и топографията на местността.  

Според предназначението им сградите се разделят на: промишлени, жилищни, 

обществени и търговски, училища, магазини и др. 

Разполагането на градския център трябва да съчетава търговски и обществен 

център, лесен достъп с главната улична мрежа, близост до железопътната гара. 

Промишлените сгради може да определят цялостното разположение на 

градската територия фиг.1.10. Те са обслужващи цялата територия или с местно 

значение. Относно значението им за града промишлените предприятия се делят на 

производствени и предназначени за ремонт и обслужване.  
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Фиг.1.10 Разположение на основните площи в градския генерален план [1] 

 

Предприятията от основната промишленост включват: производство на 

машини, строителни изделия, дървообработване и добивна промишленост. 

Предприятията от обработващата промишленост се класифицират по степен на 

тяхната мобилност, степен на вредност на производството и производствен шум. Тези 

фактори определят, къде би било най-подходящо разположението им в територията 

на града или изнесено от общите очертания. Определят се връзките между 

предприятията, съставя се промишлен баланс на града и се очертават нуждите от 

обслужващ транспорт: железопътен, въжен, лентов, автомобилен и т.н. 

При очертанието на генералния план на съществуващи градове всички 

предприятия на тежката промишленост се приемат като задължителна даденост и 

неизбежна част от структурата на дадения град. Проектантът се съобразява с 

промишлените зони и проектира жилищните зони така, че да не попадат близо да 

промишления шум и замърсяванията на околната среда. Предприятията от леката 

промишленост могат да се разполагат в деловите райони или жилищни райони по 

изключение. Нова индустриална зона се разполага в равнинен терен с добри 

транспортни връзки, така че транзитното движение да не влиза в градския център и 

т.н. 

Планирането на жилищните територии се определя от необходимостите на 

общественото обслужване: магазини, училища, детски градини, площадки и зали за 

игри и зали за обществени мероприятия. Главната улична мрежа не трябва да пресича 

жилищните райони.  

 

5)Генерален транспортен план 

В генералния план на града се прави схема на движението. Градското движение 

е главен фундамент и основна задача за планиране на града.  

Генералният транспортен план се разработва непосредствено след плана за 

териториалното устройство (общ устройствен план) фиг.1.11.  

Генералният транспортен план разглежда главната транспортна мрежа. С 

навлизането на метрото вече се говори за генерална транспортна схема.  
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Фиг.1.11 Генерален план на София [5] 

 

 

Разработването на генералният транспортен план се оформя като наука за 

транспортно планиране и трафик инженеринг. 

Планирането, проектирането и строителството на улиците е комплексна задача. 

За решаването и е необходимо да работят голям набор от специалисти: архитекти-

урбанисти,  строителни инженери по транспортно строителство, представители на 

КАТ, общината и др.  

Уличната мрежа на града се дели на главна и второстепенна. Тя се изгражда на 

принципа на йерархията. Главната улична мрежа се разработва с генералния 

транспортен план, второстепенната се проектира с планирането на отделните градски 

зони и райони. 

Първо се разработва планът за териториално устройство. Въз основа на него и 

данните от статистиката и проучването на движението се съставя генерален 

транспортен план. Той определя каква част от територията на града ще се използва за 

транспортната мрежа, как тя ще свърже отделните градски зони и райони и какво ще 

бъде разположението й в план. 

Посочват се видовете обществен транспорт, трасетата на отделните видове 

превозни средства и местата на паркингите.  
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След уточняване на генералния транспортен план се разработва план за 

регулация на отделните градски зони и райони. Той съдържа очертания на площите, 

заемани от транспортната мрежа и площите за застрояване. 

След разработването на генералния транспортен план и плана за регулация, се 

разработват градоустройствените решения за отделните зони, райони, квартали и 

парцели. Уточнява се второстепенната улична мрежа и вътрешните комуникации на 

градските райони фиг.1.12.  

 
 

Фиг.1.12 Кадастрален план на квартал с вътрешните комуникации 

 

При разработването на решения за съществуващите градове се разработва и 

кадастрален план. Той съдържа съществуващите граници на уличната мрежа и 

застроените между нея райони, квартали и парцели фиг.1.13. Кадастралният план се 

заснема преди започването на каквото и да е планиране на даден град заедно с 

топографията на терена. На него са дадени: границите на отделните имоти (парцели), 

вид и състояние на сградите, надземни и подземни комуникации и други 

градоустройствени елементи.  
 

    
 

Фиг.1.13 Примери за кадастрален план на квартал с вътрешните комуникации 
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1.3 ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО. РАЗДЕЛЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ ПО 

ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ВИДОВЕ. 

 

 

1)Планиране и организация на движението – основни методи 

Основните методи за планиране и организация на градското движение почиват 

на разделянето, хомогенизирането и разпределението на транспортните потоци по 

вид, място и време [6]. Целта на това разделяне е да се намали възможността за 

конфликт между отделните превозни средства, така и между тези, които се движат 

по-бавно: мотористи, велосипедисти и пешеходци.  

Основните методи се прилагат при всички транспортни схеми, при 

подобряване на трасетата на уличната мрежа, при строителство на нова улична 

мрежа, както на съществуващи, така и на новостроящи се градове и градски райони. 

Основните методи зависят от редица обстоятелства: конкретни условия, развитие на 

града, налични фондове. 

 

2)Разделяна на транспортните потоци по произход и предназначение 

Транспортните потоци [1] по произход и предназначение са: 

а)Непрекъснат транзит. Произхождат от определен транспортен район или 

населен пункт за друг транспортен район или населено място и преминават през 

разглеждания район или населен пункт без спиране или претоварване. Транзитният 

превоз зависи от броя на жителите и икономическия потенциал на транспортния 

район. 

б)Входящо или поглъщащо движение. Транспортни потоци, които произхождат 

от друг транспортен район или населен пункт и завършват в разглеждания 

транспортен район. 

в)Изходящо или излъчено движение. Транспортни потоци, които произхождат 

от разглеждания транспортен район или населен пункт и завършват в друг 

транспортен район или град. 

г)Вътрешноградско движение или движение в транспортния район. 

Транспортни потоци, които произхождат от разглеждания транспортен район или 

населен пункт и завършват също в него. 

Определянето на обема на транспортните потоци по произход и 

предназначение става чрез статистически методи или анкета.  

Планирането на движението по произход и предназначение става чрез два 

метода: 

 Проектиране и построяване на обходен път на даден град. Често той се 

оформя като околовръстен път. За големите градове той е улица І клас. За 

по-малките градове това са трасетата на републиканската пътна мрежа. 

 Проектиране и построяване на градски магистрали. Те разделят 

вътрешноградското движение от локалното движение вътре в жилищните 

райони.  

Ако не може да се построи обходен път, то се въвеждат организационни мерки: 

 Непрекъснатия транспортен поток се провежда по най-подходящите 

трасета на съществуващата улична мрежа. Поставят се знаци и 

ограничения. Затварят се улици водещи към трасето, забраняват се някои 

посоки и направления.  
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 Изработва се схема на предимствата, така че да се обособи съществуваща 

улица като градска магистрала. Прави се подобряване на настилката, 

подобряване на пътните знаци и маркировка, въвежда се „зелена вълна” и 

др. организационни мероприятия. Релсовият транспорт получава най-

високия приоритет. 

 

 

3)Разделяне на движението по вид 

По вид транспортните потоци са: леки коли, тежкотоварни автомобили, 

автобуси, тролейбуси, трамваи, мотоциклети, велосипеди и пешеходци. Те се движа с 

различна скорост и ако са на едно платно между тях възникват конфликти. 

Разделянето им по вид чрез планировъчни и организационни мероприятия води до 

намаляване на транспортните задръжки и конфликти. 

Основните принципи за планиране и разделяне на движението по вид са: 

 Проектирани построяване на улици І клас – градски магистрали, по които е 

забранено да се движат велосипедисти и пешеходци. Това дава възможност 

за движение с висока скорост и намаляване на конфликтните точки. 

 Проектиране и изпълняване на специални ленти за велосипедисти 

фиг.1.14а. 

 Проектиране и изпълнение на пешеходни зони и подвижни тротоари.  

 Проектиране и изпълнение на странични (задни) улици за зареждане на 

магазини фиг.1.14б. 

 Проектиране и изпълнение на специални ленти за движение на 

тежкотоварни коли и автобуси. 
 

    
 

а) Лента за велосипедисти   б) Помощни и локални платна  

Фиг.1.14 Проектантски и организационни мерки за разделяне на движението 

 

Организационните мерки за разделяне на движението по вид [1] са: 

 Забраняване на движението на велосипедисти, мотористи и коли с 

животинска тяга по главната улична мрежа. 

 Забраняване на достъпа на превозни средства до някои от второстепенните 

улици и включването им към пешеходната зона. Тази забрана може да бъде 

частична т.е. да важи само за някои определени часове в денонощието.  

 Организиране на напречното пресичане на улиците от пешеходците с 

пешеходни пътеки тип „зебра”, снабдени със светофар. 

 Организиране на нощно зареждане на магазини. 
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4)Разделяне на движението по нива 

Движението по нива се определя само чрез планировъчни мероприятия. С тази 

мярка се избягват конфликтните точки и транспортните задръжки. Това става чрез: 

а) Проектиране и построяване на метро. 

б) Проектиране и построяване на естакади и възли за разделяне на 

автомобилното движение. 

в) Проектиране и построяване на специални тунели и пасарелки за пешеходци 

и велосипедисти фиг.1.15. 

 

    
 

Фиг.1.15 Разделяне на движението на две и повече нива 

 

г) Проектиране и построяване на подлези и надлези за пешеходната движение 

фиг.1.16. 

 

    
 

Фиг.1.16 Разделяне на движението с пешеходни подлези и автомобилни надлези 

 

5)Разделяне на движението по посоки 

Разделянето на движението по посоки цели да канализира транспортните 

потоци и да ги насочи по посоки и трасета, където те ще преминават по-бързо и по-

безопасно.  

Това става чрез мерки в сферата на планирането на движението: 

 Разделителни ивици с ширина минимум 1,5 m. 

 Проектиране на направляващи острови в кръстовищата. 
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Фиг.1.17 Разделяне на движението с разделителни ивици и направляващи острови 

 

Разделянето на движението може да стане и с организационни мерки с 

маркировка и пътни знаци: 

 Очертаване на маркировка на двете посоки на движение с двойна 

непрекъсната линия. 

 Маркиране в района на кръстовищата на разделителни и направляващи 

острови. 

 Организиране на еднопосочно движение в улиците с второстепенно 

движение. 

 Забраняване на някои от кръстовищата да се извършва ляво или дясно 

движение. 

 

6)Разделяне на движещите се превозни средства от паркиралите 

автомобили 

Планирането става с изграждане на паркинги на едно, две или много нива. 

Организационните мерки включват: забрана на паркирането по определени улици, 

организиране на временни паркинги и т.н. фиг.1.18 [6]. 

 

 

     
 

а) Организационни мерки   б)Строителство на подземни паркинги 

Фиг.1.18 Разделяне на движещите се превозни средства от паркиралите 

 

 

 



24 

 

1.4.ГЕНЕРАЛНА СХЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ПРОУЧВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 

ГЕНЕРАЛНАТА СХЕМА ЗА ДВИЖЕНИЕ 

 

 

1)Общи положения 

Организацията на движението в дадено населено място цели да се използват 

най-добре съществуващата улична мрежа и средствата на масовия градски обществен 

транспорт МГОТ. Тя предвижда незначителни по размер реконструкции и средства – 

капитални вложения. 

Генералната схема за организация на движението се изработва за 

съществуващата улична мрежа и за тази, която ще се реконструира или построи в 

течение на три до пет години. След изтичане на този период организацията на 

движението в даденото населено място се ревизира във връзка с настъпилите промени 

[7]. 

Техническите средства, с които се осъществява организацията на движението, 

са пътните знаци, маркировката, светофарните уредби и системите за контрол на 

въведената организация. 

Рационалната организация на движението е невъзможна без неговото 

проучване и познаването на съществуващата транспортна обстановка на територията 

на населеното място. Ето защо всеки проект за организация на движението започва с 

предпроектни проучвания.  

При строителство на големи обекти и при затваряне на улици се прави проект 

за временна организация на движението фиг.1.19. 
 

 
 

Фиг.1.19 Временна организация на движението при строителство 
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2)Проучване на движението във връзка с изработването на генералната 

схема за неговата организация 

Най-често се използват наличните проучвания, направени във връзка с 

разработването на градоустройствения проект и генералния транспортен план за 

дадения населен пункт. Ако липсват, проектантът прави частични проучвания и 

съставя изходна основа за изработване на генералната схема. Предварителните 

проучвания включват: 

а) Изработване на кадастрална основа за територията на населеното място. Тя 

се изработва въз основа на съществуващия кадастър и съдържа съществуващата 

улична мрежа, кръстовищата и възлите по нея, по-важни индустриални и обществено-

административни сгради, жилищни райони, гари, стадиони и др. В нея се отразяват и 

улиците, които предстои да се построят или реконструират в срок от 3 до 6 месеца от 

въвеждането на новата организация на движението [8]. 

б) Установяване на външните и вътрешните цели на движението. Външните 

цели са населените места и туристически обекти, към които се насочва движението от 

разглежданото населено място. Вътрешните цели се намират на територията на 

населеното място и са градския център, промишлената зона, жилищни комплекси, 

гарите и пристанищата, исторически обекти, присъединени селища, търговски сгради, 

административно-политически сгради, културни обекти, здравни заведения, хотели, 

ресторанти, училища, детски градини, бензиностанции и т.н. 

Тези обекти пряко влияят на организацията и безопасността на движението и 

трябва да бъдат нанесени върху кадастралната основа на изработените схеми. 

в) Определяне на транспортното натоварване на уличната мрежа. Най-често 

транспортното натоварване на главната улична мрежа се взема от генералния 

транспортен план. Чрез него се определя режимът на движението, нивото на 

натоварване, ограничението на скоростта и начинът на регулиране на кръстовищата. 

Когато липсват данни от генералния транспортен план, проектантите 

извършват частични профилни преброявания на най-натоварените трасета и 

кръстовища. По възможност тези преброявания се извършват във върхов час и чрез 

тях се установяват интензивността и съставът на движението, а също и на 

пешеходните потоци. Извършват се и наблюдения за заемането на уличните платна и 

площадите от паркирали автомобили. За предприятията се установяват посоките на 

извозване на готовата продукция и местоживеенето на работещите в тях. 

След определяне на транспортното натоварване се прави съпоставка с 

пропускателната способност на наличната улична мрежа и кръстовища. Търсят се 

пътища за подобряване на пропускателната способност с организационни мерки и 

преразпределение на транспортните потоци.  

г) Класифициране на уличната мрежа. Класификацията на налична улична 

мрежа се извършва според функциите й, която изпълнява в момента и по 

техническите й параметри: напречен профил, наклони, криви, настилка и др. 

д) Транспортно райониране. Най-често се взема от генералния транспортен 

план. Ако липсва такъв, районирането се прави съобразно с районите на статистиката 

с цел да се използват събраните и обработените от нея данни. След транспортното 

райониране се прави схема на връзките между тях и се търсят трасетата, които ще се 

провеждат тези кореспонденции. Най-важните показатели на транспортните райони 

са: броят на жителите, броят на работещите и степента на моторизация. Те се нанасят 

върху схемата. Данните се вземат от съответния народен съвет.  

е) Анализиране на съществуващата организация на движението. 

Съществуващата организация на движението се проучва и анализира най-подробно. 
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Набелязват се някои от критичните места по уличната мрежа и в кръстовищата. 

Нанасят се спирките на масовия градски транспорт МГТ. Анализират се неговите 

маршрути. Нанасят се пешеходните зони и местата с интензивно пешеходно 

движение и неговото преминаване през уличните платна. Анализира се организацията 

на спиране и паркиране. Проучват се решенията на местните и държавните органи за 

обявяване на дадена територия за туристическа, историческа, лечебна и други зони.  

ж) Анализиране на данните от пътнотранспортните произшествия ПТН. Те се 

нанасят на уличната мрежа и кръстовищата, като се определят характерът им, 

начинът на протичането им, причините и последствията. Те се анализират във връзка 

с пътните условия и съществуващата организация на движението, за да могат да се 

предложат мерки за частични подобрения на пътните условия и по-рационална 

организация на движението.  

 

3)Генерална схема на организацията на движението 

Проучвания от предходната точка се нанасят върху кадастралната основа на 

населеното място в М 1:5000 или М 1:2000.  

За по-голяма яснота и прегледност при проектирането и изпълнението на 

организацията на движението в дадено населено място се правят отделни схеми на 

видовете транспорт, режим на движение и забрани. 

 

3.1)Схема на транзитното движение 

Транзитното движение спрямо даден град бива непрекъснато (чист транзит) и 

прекъснато [1]. 

а) Чист транзит  

Това е движението, което само преминава през територията на населеното 

място. То се отвежда по обиколен, обходен или околовръстен път. Когато няма такъв 

се пропуска през населеното място, като се използват улиците, които имат най-

подходящи параметри за целта. 

При избора на трасето се взема предвид класа на улицата, състоянието на 

настилката, провеждането на пешеходното движение, линиите на масовия градски 

транспорт и се търси максимално отдалечаване от жилищните райони. 

Трасе за чистия транзит се обозначава с табели, поставени на подходящо място 

на съответните кръстовища и възли.  

б) Прекъснат транзит. 

Той е част от входното или изходно движение към населеното място, което има 

за цел или произход вътрешноградски обекти: център, промишлена зона, жп гара, 

автогара, жилищни райони, отделни квартали, пристанище и др. подобни. 

Маршрутите на прекъснатия транзит започват от трасетата на чистия транзит. 

Трасетата се обозначават с табели на кръстовищата така, че да се отделят 

транспортните потоци. Схемата на транзитното движение трябва да бъде проста и 

ясна.  

 

3.2)Схема на товарното, мотоциклетно и велосипедно движение 

а) Товарно движение 

Маршрутите на товарното движение се организират извън градски център и 

жилищните квартали. Много често те съвпадат с маршрутите на транзитното 

движение. Достъпът на товарното движение до определени части на града се 

ограничава или забранява. 
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Забранената зона може да бъде за определен тонаж тежкотоварно движение за 

цялото денонощие или част от него. 

б) Мотоциклетно, велосипедно и с животинска тяга движение 

На общата схема или на отделно схема се нанасят забраните за движение по 

време и място на мотористи, велосипедисти и каруци. 

Тези забрани целят да се подобри пропускателната способност чрез 

хомогенизиране на транспортните потоци, за да се намалят шума и замърсяването на 

околната среда в центъра и жилищните райони на населеното място, а така също и да 

се ограничат предпоставките за произшествия. 
 

3.3)Схема на организация на масовия градски транспорт 

Тази схема се съставя след задълбочено проучване на съществуващата 

организация и на предложенията за нейната оптимизация.  

 

3.3.1)Транспортна мрежа 

Транспортна мрежа на града наричаме, съвкупността от транспортни връзки, 

по които се осъществяват градските пътнически и товарни превози. 

Според функционалното си пред назначение и техническите си параметри, 

улиците се класифицират в пет класа. Първите три класа образуват главната улична 

мрежа, върху която се полага по-голямата част или цялата транспортна мрежа, а 

останалите два класа образуват така наречената второстепенна улична мрежа. Според 

класа на улиците се определят и основните им функционални характеристики. При 

изграждането на уличната мрежа задължително се спазва йерархическият принцип, а 

именно: всяка улица да има пряк достъп само до тези от съседния клас. 

Съществена особеност на транспортната мрежа, е тясната й връзка с 

обслужвания град, населението му, вида на застройката, релефните особености на 

местността, климатичните условия и др. Много от особеностите на транспортната 

мрежа на съвременните градове са свързани с тяхното историческо развитие, особено 

частта й в централната градска част, която е формирана при коренно различни 

изисквания към транспортното обслужване на населението и друг размер на 

транспортни потребности. 

Транспортните мрежи на новите градове се планират, така, че да бъдат 

осигурени удобни и директни връзки между всички райони помежду им, както и 

връзката им с магистралните видове пътнически транспорт. 

Транспортната мрежа на градския пътнически транспорт ГПТ е съвкупността 

от улици и транспортни линии по тях, обслужвани от различните видове уличен ГПТ, 

а така също и подземни, наземни и надземни транспортни улици, не свързани с 

уличната мрежа или частично свързани с нея фиг.1.20. 

Най-важните характеристики определящи геометрията на транспортната мрежа 

на града са: плътност на мрежата; коефициент на неправолинейност на корес-

понденциите; пропускателна способност на мрежата; степента на натоварване на 

централния транспортен възел с транзитни кореспонденции и конфигурацията на 

транспортните възли [2]. 
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Фиг.1.20 Временна организация на движението в част от София 

 

 

Плътността на транспортната мрежа се измерва с отношението на 

дължината на транспортната мрежа L към площта на населеното място F и се 

определя по формулата: 

гр

МП

F

L
d  , км/км

2 

Плътността на транспортната мрежа влияе непосредствено върху качеството на 

транспортното обслужване на населението. Тя има значение за организацията и 

производителността на градския транспорт. 

Коефициент на неправолинейност на маршрутите се определя като 

съотношение между действително изминатият път при придвижването между двe 

точки и най-краткото разстоянието между тях мерено по права въздушна линия. В 

зависимост от вида на транспортната мрежа, степента на неправолинейността се из-

меня: с промените в застрояването, маршрутите на градския транспорт и т.н. 

Средният коефициент на неправолинейност кнп може да се определи по формулата: 

 

 

 

 


s

i

s

ij

в

jiji

s

i

s

ij

д

jiji

A

A

k

1 1

,,

1 1

,, .





 

където: 

 Ai,j – брой на връзките между точките i и j. 

 ℓ
д

i,j, ℓ
в
i,j – брой на връзките между точките i и j. 

 s – брой на транспортните райони. 
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Определянето на средния коефициент на неправолинейност за града като цяло 

е затруднено, тъй като проектирането и изграждането на уличната и транспортната 

мрежа, като правило изпреварва проучването на пътникопотоците. Коефициентът на 

неправолинейност се изчислява регулярно при коригиране на транспортната мрежа, а 

така също и при сравняването на различни варианти за строителство и временна 

организация. При отчитане на коефициента на неправолинейност при 

предварителните проучвания, следва да се отделят маршрутите на градския транспорт 

с центъра. По литературни данни оценката на степента на неправолинейност на 

маршрутите с главния транспортен възел, може да се определи със стойностите на 

този коефициент по таблица 1.2: 

 
Степен на неправолинейност [2]         Таблица №1.2 
Степен на неправолинейност кнп 

изключително висока > 1.30 

много висока 1.25-1.30 

висока 1.20-1.25 

умерена 1.15-1.20 

ниска 1.10-1.15 

много ниска  < 1.10. 

 

 

Пропускателната способност на транспортната мрежа се определя, чрез 

броят на транспортните средства, които могат да преминат през едно сечение на 

мрежата в едно направление за единица време [2]. Най-важна за оразмеряването е 

максималната пропускателна способност. 

Пропускателната способност е действителна и теоретична. Действителна се 

нарича пропускателната способност, която може да се реализира при дадена схема на 

транспортната мрежа с определени транспортни средства, при възприетия начин на 

организация на движението. Теоретична се нарича тази пропускателна способност, 

определена от прогнозната интензивност на движението за усвояване на очаквания 

разчетен пътникопоток. 

Пропускателната способност е важна характеристика на транспортните 

магистрали като част от мощността й. По определение пропускателната способност е 

равна на максималната интензивност на движението, която може да бъде пропусната 

по транспортните магистрали. 

Максималната пропускателна способност на транспортните магистрали се 

ограничава от така наречените „лимитиращи точки" - участъци, които изискват на-

маление на скоростта и увеличаване интервалите на движение. Те могат да бъдат 

въведени още процеса на проектирането: криви с малки радиуси, участъци с 

продължителни наклони, участъци с ограничена видимост, спирки, крайни точки на 

маршрута, кръстовищата, жп прелези и т.н. Други „лимитиращи точки“ се получават 

в процеса на експлоатацията: състояние на пътната настилка, ограничителни и 

забранителни знаци и табели, нова организация на движението, промяна на 

маршрутите на градския транспорт и т.н. За оценка стойността на пропускателната 

способност, тя се сравнява с пропускателната способност на една лента за движение, 

при следните предпоставки: движение без спиране, минимални интервали между 

превозните средства, допустими по условията за безопасност на движението. 

Пропускателната способност зависи от динамичните характеристики на 

превозните средства, състава на транспортния поток, принципите на организация на 

движението и психофизиологическите характеристики и квалификация на водачите. 
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Тя зависи от дължината маршрута, разстоянията между съседните спирки, пропуска-

телната способност на спирките, наличието на светофари, фазата на светофарите, 

наличието на „зелена вълна“ и други елементи и параметри на транспортната мрежа.  

Отделните елементи на транспортната мрежа също имат пределна възможност 

за пропускане на транспортни средства: максимална пропускателна способност на 

участъка, линията и т.н. Минималната от всички максимални стойности на 

пропускателните способности по елементи на транспортната мрежа се определя като 

резултантна (ограничаваща). Тя определя пропускателната способност на участък от 

маршрут на транспортната мрежа или на транспортната линия. Интензивността на 

движението, не може да бъде по-голяма от резултантната пропускателна способност 

на транспортната линия. Определя се пропускателната способност на транспортните 

линии и се сравняват с необходимата интензивност на движение. Ако се окаже, че 

разчетната интензивност на движение е по-голяма от пропускателната способност, 

трябва да се вземат мерки – организационни или забранителни за повишаването й. 

  

Теоретичната пропускателна способност на лента за движение се определя 

като максимална пропускателна способност за една лента, при условие на еднороден 

транспортен поток и движение без изпреварване. Получава се от условието, че 

минималното разстояние между две последователно движещи се превозни средства, 

трябва да осигури безопасното им спиране, ако предното внезапно спре или намали 

рязко скоростта си. 

Разчетната схема,  показана на фиг.1.21, служи за определяне на пропускателна 

способност на лента за движение. Пропускателната способност Р ще бъде: 

min.

.

min.

.36003600

р

дв

сл

v
P




 

където: 

ℓв  – дължина на превозното средство; 

ℓр  – разстояние изминато от второто превозно средство с началната скорост от 

възприемането на опасността до задействането на спирачната система; 

 ℓсп – спирачен път;  

ℓб – разстояние за безопасност;  

ℓсл . min – минималното разстояние между две превозни средства, при разчетна 

скорост V. 

 
 

 

 

 

 
 

Фиг.1.21.Минимален интервал на движение между последователно движещи се превозни средства 

 

След преобразуване и заместване се получава: 

va

v
t

P
B

сп

p

б

2

3600

 


  

Следователно пропускателната способност е функция на скоростта като при 

скорост нула и при скорост равна на безкрайност, съгласно формулата пропускател-

ната способност е равна на нула. Следователно функцията Р= f(v) има максимум. 

ℓсл.min 

ℓв/2 ℓв/2 ℓсп ℓр ℓб 
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Съществува оптимална стойност на скоростта, за която пропускателната способност е 

максимална. Математически оптималната стойност на скоростта се намира чрез 

диференциране в разчетния интервал спрямо скоростта. Намерената първа 

производна се приравнява на нула: 

0min. 
dv

d сл

     
или:   0

.2 2





opt

бВ

сп va


  

следователно: 

  спбBopt аv .2    
 

Ако се допускане, че ℓв=ℓБ се получава: 

спBopt аv .2  

Графическата зависимост за пропускателната способност като функция от 

скоростта Р=f(v) е построена на фиг.1.22 при време за възприемане на опасността и 

реакция tp=1,5s, дължина на превозното средство ℓпс=15m и ускорение при спиране 

апс=1,5 m/s
2
.  
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Фиг.1.22 Пропускателна способност като функция от скоростта на движение 

 

Вижда се, че в началото с увеличаване на скоростта, пропускателната 

способност нараства до достигането на максималната стойност при v=vopt, след което 

при понататъшното нарастване на скоростта, пропускателната способност намалява. 

Отчетено от фиг.1.22, може да се приеме vopt=9 m/s =32,4 km/h. Максималната 

пропускателна способност при тази скорост е Рmax=440 ПС/час. 

Примерът показва, че оптималната скорост на движение е относително ниска, 

от гледна точка на максимална пропускателна способност. Тя е два пъти по-ниска от 

конструктивната скорост на съвременните транспортни средства. Повишаването й е 

възможно за сметка на спирачните ускорения, но ускорения по-големи от 1,2 m/s
2
 

водят до поява на неприятни усещания в пътниците. В градски условия има и: 

ограничение на максималната скорост; чести спирания и потегляния на спирките; 

задръжки поради натоварен трафик и задръствания. 

Необходимо e да се отбележат предпоставките: направеният разчет на 

пропускателна способност е приложим само за еднороден транспортен поток, при 

движение без изпреварване; направеното допускане за внезапно спиране на предно 

движещото се превозно средство е практически неосъществимо, без допълнителни 

технически решения; реалният транспортен поток зависи от случайни изменения на 

транспортната ситуация, поради което за изучаване на закономерностите трябва да се 
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прилага теория на вероятността и теория на статистиката. 

Въпреки това направеният модел в достатъчно правдоподобна степен отразява 

функционалната зависимост и взаимовръзка между пропускателна способност (ин-

тензивност на движението) и скоростта. 

 

Пропускателна способност на спирка. Пропускателната способност на 

линиите в градския обществен транспорт, като правило е ограничена от 

пропускателната способност на междинните спирки или крайните оборотни спирки. 

Крайните спирки по правило притежават по-малка способност да пропускат превозни 

средства. В оборотните крайни спирки превозните средства спират или променят 

посоката на движение в тях. 

Пропускателната способност на междинна спирка Р зависи от времето за 

заемане на спирката от едно превозно средство, дължината и ширината на перона. 

Пропускателната способност се определя по формулата: 

min.

3600

заемt
P   

където: 

min.заемt  – минималното време за заемане на спирката от едно превозно средство. 

 

Спирката се счита за заета от момента на подхода към нея. Превозното 

средство се намира на спирачно разстояние пред нея. Заемането продължава до 

момента на освобождаването й от него, т. е. до момента, когато спирката може да 

бъде заета от следващото превозно средство. 

 

Времето за заемане на спирката включва [2]: 

tзам.min=tподх.+tвр.+tпътн.+tгот.+tосв.
 

където: 

пс

пс
.подх

а

2
t


  – време за подход на превозно средство към спирката в s; 

25,1. врt  – време за отваряне на вратите на превозно средство, след като е 

спряло на спирката в s; 

  врврнсрслkпътн nktAAt /.. ...   – време за слизане и качване на пътниците в s. То 

зависи от:  

 брой на качващи се и слизащи пътници (Ак+Асл);  

 средното време за слизане(качване) на един пътник tСР=0,9÷1,2 s за 

уличните видове транспорт и около tСР=0,5 s  при метрополитена; 

 брой на вратите на превозното средство (nвр); 

 коефициент на неравномерност, отчитащ неравномерното слизане и 

качване на пътниците през вратите (кн.вр = 1,2÷1,4). 

 

tгот =2÷3 s – време за затваряне на вратите и убеждаване на водача в 

готовността за потегляне; 

tосв = 2ℓПС/аПОТ – време за освобождаване на спирката, като ускоренията за 

спиране и потегляне асп и апот за съвременните видове градски транспорт са около 1,2 

m/s
2
. 

 

Максималната пропускателната способност на междинна спирка, обслужвана 
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от съчленено превозно средство с 4 врати, на която пътникооборота е 1000 

пътника/час, при интервал на движение 5 min, е: 

40
90

3600
P , ПС/час 

Следователно пропускателната способност на междинните спирки е няколко 

пъти по-малка от тази на участъците между тях. 

За всяка линия на градския транспорт съществува междинна спирка, която е 

лимитираща за пропускателната способност. Ако пропускателната способност на тази 

спирка е недостатъчна, особено на линии с интензивно движение и когато по отделни 

участъци от линията минават и други маршрут, може да се наложи повишаване на 

пропускателната й способност. Средният участъков интервал може да е по-малък от 

минималното време за заемане (tзаем.). Следователно на разглеждания участък от 

мрежата спирките със значителен пътникооборот няма да могат да пропускат 

необходимия брой превозни средства и пътници. 

Решение на проблема може да се окажат по-дългите спирки. За повишаване 

пропускателната способност на ограничаващата спирка се организират двойни и 

тройни спирки. Двойните и тройните спирки имат по-висока пропускателна 

способност в сравнение с единичните, но са свързани с допълнителни затруднения на 

пътниците, които се прекачват от едно на друго превозно средство. Двойните спирки 

дават определен ефект при автобусния транспорт и много по-малък при електрически 

видове уличен транспорт. 

При метрополитена и трамвайните линии ограничаващия елемент на 

максималната пропускателна способност са крайните оборотни спирки. В зависимост 

от организацията на движението времето за заемане на спирката се увеличава чрез 

времената за подготовка на маршрута в четно и нечетно направление, и времената за 

извършване на съответните маневрени полурейсове от главните коловози към 

оборотните. 

Пропускателната способност за оборотните спирки се определя от: 

minmax,

3600

ц

ст
T

P  , метровлака/час 

където: 

Тцтах,тin – времетраенето на цикъла на маневрени светофори, което е по-голямо 

от минималните стойности на времезаемането за междинните спирки. 

 

3.3.2)Маршрутна система на обществения пътнически транспорт. 

Маршрутната система на транспортната мрежа зависи от: големината и 

разположението на населеното място, вида на транспортните средства като тяга и път 

за движение, състояние на пътната мрежа, развитието на града и т.н. Маршрутната 

система трябва да се актуализира и модернизира. Маршрутизирането на 

транспортната мрежа  оказва съществено влияние върху икономическите показатели 

за работа на транспорта  качеството на транспортното обслужване. 

Маршрутната система е най-активния елемент на транспортната система. 

Оптималността й съществено се изменя с нарастването на града, с изграждането на 

нови промишлени обекти, както и с изменението трудовата и културно-битова 

дейност на населението. При съществуващите транспортни мрежи, маршрутната 

система изисква непрекъснато проучване и коригиране съгласно изменението в 

размерите и направлението на пътникопотоците. Някои видове градски транспорт 

имат голяма адаптивност и гъвкавост (автобуси), други са свързани здраво с 
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градоустройството – трамваи, тролейбуси. 

Видове маршрути. 

Маршрут се нарича, част от градската транспортната мрежа, специално 

оборудвана за пътуване без прекачване на пътниците, с определени за маршрута 

превозни средства. 

Маршрутите са строго определени, одобрени от градската управа. Състоят се 

от  спирките; участъците между тях; оборотните спирки в края на маршрута. 

Маршрутите се различават според вида на транспорта, режима на работа, големината 

и постоянството на пътникопотока, плана на улиците и функциите, които изпълняват. 

Според вида на транспорта маршрутите са: метро, трамваен, тролейбусен, 

автобусен и т.н.  

Класификацията на маршрутите зависи от разположението им спрямо градския 

център: радиален, диаметрален и кръгов. 

Радиален маршрут. Той е един от основните видове маршрути, осигуряващ 

пряка връзка между градския център и жилищните и промишлени райони. Характерен 

е със силно изразена неравномерност на пътникопотока. Сутрин и вечер в пиковите 

часове той претоварен – хората отиват или се връщат от работа. Неравномерност 

съществува и по отношение на направленията (посоки) на движение.  

Този маршрут се нуждае от прецизно проучване на пътникопотока, за да се 

планира необходимостта от превозни средства. Натоварването в сутрешния пиков 

период е към центъра, а във вечерния пиков период натоварването е в обратната 

посока. Неудобство при тези маршрути е необходимостта от изграждането на 

оборотен пункт в и без това претоварената централна градска част. Радиални 

маршрути има и до големи културни и спортни центрове с огромен брой пътници в 

точно определени дни и часове.  

Двойно радиален (диаметрален) маршрут. Този вид маршрути, притежават 

всички характеристики на радиалните, но имат и сериозни предимства: по-висока 

експлоатационна скорост, директна връзка между жилищните райони, така че не се 

налага прекачване по някои направления и отпаднала необходимост от използване на 

оборотни спирки в центъра. Обикновено те възникват, като обединение на два 

радиални маршрута с близки по размер пътникопотоци. За избягване 

неравномерностите на пътникопотоците при тези маршрути е необходимо да се 

обединяват радиални маршрути с приблизително равни максимални стойности на 

пътникопоците.  

Тангенциален маршрут. Разположени са тангенциално спрямо центъра. 

Получават се при директни връзки между крайните квартали. Обикновено имат по-

малко пътници, но по-добре разположени във времето – без резки пикове. Осигуряват 

директност на пътуванията, спомагат за транспортното облекчаване на централните 

градски части, поддържат по-висока скорост на пътуване, спрямо маршрути, 

минаващи през центъра. 

Кръгов маршрут. Тези маршрути се използват за обиколка на централните 

части в някои европейски градове. Те  обединяват няколко тангенциални маршрута в 

един. Неудобство е обособяването на крайна спирка, организацията на работното 

време на персонала. Обикновено в качеството на крайна спирка се използва 

оборотната спирка на някой друг маршрут и то с най-голям пьтникооборот. 

Според режима на работа се различават постоянни и временни маршрути. 

Временните маршрути работят в определени часове на денонощието, дни на 

седмицата или сезон на годината. 

Според функциите им маршрутите са главни, спомагателни или подвозващи. 
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В качеството на главни се използват маршрутите на основните видовете транспорт 

отличаващи се с висока превозна способност метро, трамваен или тролейбусен 

транспорт, а като спомагателните са подвозващи и развозващи. Това са обикновено са 

видове транспорт с по-малка превозна способност и голяма мобилност. 

Според бързината на придвижване. При чести спирки на малко разстояние 

маршрутите са нормални; бързи с малък брой спирки между двата крайни пункта и 

експресни със спиране само в крайните пунктове. 

Според интервалите на движение маршрутите се разделят са с интензивно 

движение при интервали на движение до 10 мин. и с ниска интензивност на 

движението при интервали на движение по-големи от 10 мин. 

 

3.3.3)Показатели на маршрутната система. 

Дължината на маршрута нормално е разстоянието между точките на 

пораждане и погасяване на пътникопотоците. Особеност на маршрутите в градския 

транспорт са многото точки на пораждане, погасяване и продължаване на 

пътникопотоците. Извършва се  многократен пътникообмен. Дължината и мястото на 

маршрута влияе върху експлоатационната скорост, регулярността и ритмичността  на 

движение.  Колкото по-голяма е дължината на маршрута, толкова по-висока е и 

експлоатационната скорост при равни други условия, но тя оказва влияние и върху 

надеждността на превозния процес. Колкото дължината на маршрута и 

времепътуването са по-големи, толкова по-голямо е влиянието на външните фактори 

водещи до закъснения и проблеми с оперативното ръководство и възстановяването на 

движението при аварийни ситуации.  

Дължината на маршрутите ℓМ се определя в границите между максималната и 

минималната дължина: 

ℓм.мин< ℓм< ℓм.мах 

където: 

ℓм.мин –минимална дължина на маршрута, която следва да не е по-малка от 

средното превозно разстояние; 

ℓм.мах – максимална дължина на маршрута. Определя се от експлоатационната 

скорост и времепътуването. Прима се времетраенето на един пълен оборот да не е 

повече от един час.  

Коефициент на маршрутизация на транспортната мрежа. Той е отношение 

на общата дължина на всички маршрути към дължината на транспортната мрежа: 

mp

n

i

im

м
L

k


 1

,

 

където: 

ℓм,i – дължината на маршрут i в км; 

ℓм,p – дължината на транспортната мрежа, км; 

n – брой на маршрутите. 

Коефициентът на маршрутизация е винаги ≥ 1. Той показва степента на 

развитие на транспортната мрежа – колко километра от маршрутната мрежа средно се 

падат на един километър от транспортната мрежа, а също така средния брой 

маршрути в сечение на мрежата. Той е една от основните характеристики на 

транспортната мрежа. Коефициентът на маршрутизация зависи от обема на 

транспортната работа (Q), експлоатационната скорост (ve) и маршрутния интервал 

(tдв) или интензивността на движението и броя на превозните средства в движение 
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Nдв.  

Разстоянието между две последователно движещи се превозни средства или 

линейния интервал ℓм.инт се определя от по-горната формула, а времевият му интервал 

tДВ се определя спрямо експлоатационната скорост: 

дв

м

интм
N







.2
. , км 

eдв

м

e

интм
ДВ

vNv
t




 2
. , ч         

следователно: 

  ДВeдвм tvN5,0  

 

Лявата и дясната част на формулата за времевия интервал се разделят на 

дължината на мрежата Lмр . След преобразование за коефициента на маршрутизация 

се получава: 

мр

ДВeдв

M
L

tvN
k

5,0
  

Потребността от превози Q e равна на броя на превозваните места: 

езапрДВ vkmNQ   

 

Изразява се броят на превозните средства NДВ и след преобразование се 

получава: 
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Коефициентът на маршрутизация има връзка с основните параметри на 

транспортната система, но все пак не може да я характеризира в пълна степен, тъй 

като не отчита прекачванията при пътуванията на пътниците. 

 

Коефициент на прекачване ( kпр ). Според броя на прекачванията маршрутите 

в обществения пътнически транспорт се делят на прости (маршрутни) и сложни 

(мрежови), при които има поне едно прекачване в процеса на придвижването. 

Прекачванията се оценяват чрез коефициента на прекачвания. Той е равен на 

отношение на общия брой прости пътувания извършени за определен разчетен период 

към общия брой сложни придвижвания за същия период: 

мр

м

пр
А

А
k


  

където: 

Ам – брой на простите, маршрутни пътувания; 

Амp – брой на сложните, мрежови пътувания. 

 

Стойността на коефициента на прекачване (kпр) зависи от размера на града и 

маршрутната система. Ако е в границите 1.1<kпр<1.5, то маршрутната схема е 

целесъобразно изградена. Маршрутните схеми с коефициент на прекачвания по-голям 

от 1,5 изискват корекция. 

Коефициентите на прекачване и на маршрутизация нямат непосредствена 

връзка по между си, но и двата характеризират маршрутната система, затова при 
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изграждане и оценяване на различни варианти на маршрутна система. Възможно е 

при една и съща стойност на коефициента на маршрутизация, коефициента на 

прекачване да има различни стойности. Например, ако пет района 0, 1, 2, 3 и 4 

(фиг.1.23) са свързани помежду си с два диаметрални маршрута при вариант 

Маршрут 1 и с четири радиални - при вариант Маршрут 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.1.23 Сравнение на две транспортни мрежи по коефициенти на маршрутизация и прекачване 

 

 
При допускане за равенство на броя на кореспонденциите между всяка двойка 

райони и равноотдалеченост на районите спрямо центъра 0, на разстояние една 

условна единица дължина, се получава: 

 за Маршрут 1, коефициент на маршрутизация км=1, а коефициента на 

прекачванията кпр= 1,66; 

 за Маршрут 2, коефициент на маршрутизация км=1, а за коефициента на 

прекачванията получава кпр= 2,00; 

 

Следователно маршрутната система не може да се определи само чрез 

коефициента на маршрутизация, който за двата разгледани варианта е един и същи. 

Той не отчита броя на прекачванията. Трябва да се държи сметка и за двата 

коефициента, когато се разглеждат и съпоставят различни варианти на развитие на 

маршрутната система. 

 

 

3.4)Схема на посочност на движението 

На схемата се означават улиците с еднопосочно и двупосочно движение и 

улиците без изход. 

Еднопосочното движение се въвежда по улиците с широчина до 8 m. Целта е: 

 Разтоварване на някои основни магистрали. Съседните две успоредни 

улици се правят еднопосочни с посоката на движението, еднаква с тази по 

магистралите фиг.1.24а. 

 Обслужване на територия, съседна на главната улична мрежа. Съседните 

две успоредни улици се правят еднопосочни с посоката на движението, 

обратна с тази по главната улица. 

 Разтоварване на претоварени улици и намаляване на транспортните 

задръжки по тях. 

 намаляване на броя на конфликтните точки в кръстовищата. 

 осигуряване на места за паркиране на уличното платно фиг.1.24б. 

1 

2 

3 

4 

0 

Маршрут 1 

1 

2 

3 

4 

0 

Маршрут 2 

0 0 
0 

0 
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 ограничаване на преминаването през дадени зони чрез удължаване на 

разстоянието (времето) за пътуване между тях. 

При въвеждане на еднопосочни улици се цели образуването на двойка 

разнопосочни улици така, че посоката на движение по тях да е по часовниковата 

стрелка фиг.1.24. 

 Двупосочното движение се въвежда за всички улици от главната улична 

мрежа, като пропускателната им способност се повишава чрез забраняване на 

спирането, паркирането и движението на тежки автомобили по тях. 

Някои от улиците изцяло се затварят за движението, с изключение на колите на 

обществения градски транспорт. 

Въвеждат се и улици без изход с цел увеличаване на разстоянието между 

кръстовищата или намаляване на броя на многоклоновите кръстовища. 

 

   
 

а) еднопосочно движение по улици б)Осигуряване на места за паркиране 

Фиг.1.24 Въвеждане на посочност на движението 

 

 

3.5)Схема на режима на движението – спиране, паркиране и изпреварване 

На схемата се означават режимите на движението по уличната мрежа: спиране, 

паркиране, изпреварване и максимална разрешена скорост.  

Спирането се забранява по трасета, които насят транзитното движение и 

интензивен обществен градски транспорт, а също така в района на кръстовищата и на 

някои по-важни административни и обществени сгради. Целта е: да се подобри 

пропускателната способност на главната улична мрежа, да се увеличат скоростта и 

сигурността на пътуването по нея. 

Паркирането се забранява по всички улици от главната улична мрежа, улиците 

с интензивно движение или поемащи обществения градски транспорт. 

Сигнализират се местата на всички паркинги извън уличното платно. 

На местата с ограничена видимост и с големи надлъжни наклони се забранява 

изпреварването. 

По улиците с интензивно пешеходно движение и по улиците, които минават 

през жилищни квартали, пред училища, болници и детски градини скоростта се 

ограничава с оглед на безопасността на движението и намаляването на шума. 
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3.6)Схема на регулиране на преминаването движението през 

кръстовищата 

На генералната схема за организация на транспорта се определя кои 

кръстовища са с натоварване от движението, което изисква поставяне на светофарни 

уредби. Тяхното разположение се търси така, че да се създаде възможност за 

свързването им в координиран режим на работа от типа на „зелена вълна”.  

Останалите кръстовища от главната улична мрежа се регулират с пътни знаци 

на принципа предимство на главното направление: 

 Осигуряване на непрекъснато предимство на кръстовищата по дадена 

улица. 

 Предимство се дава по улицата от по-висок клас. 

 При пресичане на две улици с еднакъв клас предимство се дава на улицата с 

по-интензивно движение или направлението на маршрутите на масовия 

градски транспорт. 

 При еднакви показатели предимство се определя по преценка според 

надлъжните наклони, широчините, видимостта и съображенията за 

безопасност на движението. 

Кръстовищата на второстепенната улична мрежа най-често се регулират по 

правилото на стоящия отдясно, т.е. без пътни знаци. Регулиране с пътни знаци се 

налага при пресичането на второстепенната улична мрежа с улици от ІV и V клас. 

Често схемата на регулиране на движението през кръстовищата се разделя на 

две: 

 схема на предимствата; 

 схема на светлинно сигналното регулиране на движението. 

 

3.7)Схема на пешеходното движение 

На генералната схема за организация на транспорта се нанасят пешеходните 

зони, пешеходните улици, местата на „зебрите” и пешеходните пътеки, пешеходните 

тунели и пасарелки – съществуващи и новопостроени. 

а) Пешеходни зони.  

Те включват: търговски, културни и административно-политически центрове, 

исторически и културни резервати, курортни, спортни зони, зони за отдих и др. Около 

зоната се предвиждат паркинги, еднопосочни улици (съчетани по двойки), спирки на 

МГОТ и др. 

 

   
 

Фиг.1.25 Организиране на паркинги около пешеходна зона 
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б) Пешеходни улици.  

Това са търговски улици, улици в старата градска част, улици край градския 

център, здравни и учебни заведения. 

в) Места за пресичане на пешеходците.  

Местата и видът на пешеходните пресичания се определят в зависимост от 

интензивността на автомобилното и пешеходно движение. 

г) Пресичане на деца. 

Подходите към училищата, детските градини и площадки се проучват 

грижливо. Подходите към входовете се осигуряват чрез затваряне или отваряне на 

входове, поставяне на предпазни огради за насочване на децата към пешеходни 

пътеки, ограничаване на скоростта или забрана на движението на моторни превозни 

средства. 

Съгласно утвърдената схема се разработва подробен план за организация на 

движението в района на населеното място. Той съдържа: 

 Единен план за знаковото стопанство и маркировката 

 Спецификация на пътните знаци 

 Спецификация на маркировката 

 Програма за извършване на реконструктивни мероприятия 
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1.5.ПРОУЧВАНЕ НА ГРАДСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ИНТЕНЗИВНОСТ И 

СКОРОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ. 
 

 

1)Класификация и структура на градската улична мрежа 

Градската улична мрежа се разделя на: главна (първостепенна) и второстепенна 

[1, 6].  

 Главна (първостепенна) улична мрежа: 

o Скоростни градски магистрали I клас; 

o Градски магистрали II клас; 

o Районни артерии III клас; 

o Главни улици IV клас. 

 Второстепенна улична мрежа 

o Събирателни улици V клас; 

o Обслужващи улици VI клас. 

Според функционалното си предназначение и техническите си параметри 

улиците се класифицират на: І, ІІ, ІІІ, ІV и V клас. Клас ІІ се подразделя [1] на две: ІІА 

– градска магистрала с непрекъснато движение и ІІБ – градска магистрала с 

прекъснато движение. 

Структурата и схемата на главната улична мрежа на дадено населено място се е 

формирала във времето. Рядко може да се направи на чисто. Например за 

новопланиран град. 

Схемата на главна улична мрежа е: 

 Радиална. Характерна е за повечето стари градове, които са се развили като 

търговски центрове около главните кръстопътища. Тя е типична и често 

срещана. Главният й недостатък е претоварване на градския център с 

транзитно движение. 

 Радиално-кръгова. Тя може да се разглежда като продължение на 

радиалната. За разтоварване на центъра се проектират тангентни връзки, 

които създават преки връзки между районните центрове. 

 Правоъгълна. Тя е с успоредно разположение на магистралите и няма ярко 

изразен градски център. Характерна е за „по-нови” градове. 

 Правоъгълно-диагонална. Тя е продължение на правоъгълната схема. С 

диагонални магистрали се свързват най-отдалечените части на града. 

 Свободна. Характерна е за стари градове или за стари градски центрове. 

 Смесена. Смесената схема е съчетание от останалите. Най-често се среща в 

градове с ясно изразен стар град и допълнително развитие на новите части 

на града. 

Структурата на уличната мрежа се характеризира с: 

 Плътност на населението. Измерва се с броя на жителите на 1 квадратен 

километър - бр.ж./км
2
.  

 Плътност на уличната мрежа. Измерва се с отношението на дължината на 

уличната мрежа към площта на територията – км/км
2
. За главна улична 

мрежа плътността е в границите 2-2,5 км/км
2
. Съгласно наредба №2 [6] 

първостепенната улична мрежа се проектира с плътност: за урбанизираните 

територии – от 3 до 4 km/km
2
, или на средно разстояние между улиците от 

650 до 500 m; за централните зони – от 4 до 5 km/km
2
, или на средно 

разстояние между улиците от 500 до 400 m.  
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 Разстояние от центъра до градската периферия.  

 Разстояние между крайните точки 

 Коефициент на праволинейност на уличната мрежа. Това е отношението на 

действителното разстояние между две точки към въздушното разстояние 

между точките. 

 

2)Проучване на градското движение 

Целта на проучването е да се определят основните параметри на транспортните 

потоци и провеждащата ги улична мрежа: интензивност, състав, скорост, 

неравномерност, плътност, интервали, задръжки, време за пропътуването на 

определени маршрути, пропускателна способност, ниво на натоварване и относителен 

брой на пътнотранспортните произшествия. 

Тези параметри се променят динамично. Необходимо е да се направи 

проучване преди и след изпълнението на проекта. Теоретичните трудности по 

математическото моделиране на движението се преодоляват чрез експериментални 

измервания. Методите се разделят на два вида: за проучване на основните параметри 

на транспортните потоци и методи за проучване на градското движение.  

Първите разглеждат движението на превозните средства при съществуващи 

транспортните трасета и определят стойността на параметрите на движението в 

определени точки от транспортната мрежа за даден период от време. Методите за 

проучване на градското движение разглеждат въпроса за едновременното изменение 

на някои от основните параметри на транспортните потоци за цялата транспортна 

мрежа на населеното място и връзката на тези параметри с градоустройството и плана 

на проучваната територия. 

 

3)Интензивност на транспортните потоци 

Интензивността на транспортните потоци се определя от броя на преминалите 

автомобили (пътници) през дадена пътна лента (възлова точка), посока или 

направление в дадено сечение (точка) за определено време. Определя се чрез 

преброяване: от наблюдател или автоматично с датчици. Данните се обработват с 

подходяща програма в зависимост от необходимата точност за целите на 

проучването. 

Наблюдателят стои на определено място от улицата или кръстовището и 

преброява всички превозни средства или пътници, които се движат в двете посоки на 

движението. Най-често се използва таблица, като моторните превозни средства се 

класифицират в максимум 10 категории – таблица 1.3. 

Нормално един наблюдател може да преброи 600-800 превозни средства за час.  
 

 
Таблица за преброяване по категории      Таблица №1.3 

Час на 

пребр. 

Моторни превозни средства други 

Мотоциклети Леки и приравнени 
Леко-

товарни 
Тежко-
товарни 

Автобуси, 

тролеи и 

трамваи 

Вело- 
сипеди 

каруци 

Строит. и 

селскостоп. 

машини 

Ден Дата   ………..  месец  ………   година ………….  Посока ………..  

 

1

 

п

о

л

. 

        

        

        

∑         
2

 

п

о

л

. 

        

        

        

∑         
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Автоматичното преброяване става с поставяне на датчици (фиг.1.26) в пътното 

платно. Определя се броят на моторните превозни средства, но не и видът им. Може 

да е временно или постоянно преброяване. Автоматичното преброяване може да 

послужи за автоматично управление на светофарна уредба и активно управление на 

трафика. 

 
 

   
 

а) Схеми за поставяне на датчиците    б) Принципна схема на контролна точка 

Фиг.1.26 Датчици за преброяване на моторните превозни средства 

 

 

За нуждите на статистиката моторните превозни средства се приравняват към 

условна единица – лек автомобил. Останалите моторните превозни средства се 

отчитат с преводни коефициенти таблица 1.4. 

 

 
Преводни коефициенти за моторните превозни средства   Таблица №1.4 

Вид на превозното средство 

Преводни коефициенти 

Извънградск

и пътища [1] 

Градски 

пътища [1] 

Кръсто-

вища [1] 

Кръстовища 

със 

светофари[1] 

Наредба 

№2 

2004 г.[6] 

Леки и лекотоварни автомобили 1 1 1 1 1,0 

Средно тежки товарни автомобили 3 1,75 2,8 1,75 2,0 

Много тежки товарни автомобили 3 2,5 2,8 1,75 2,5 

Градски и извънградски автобуси и тролейбуси 3 3 2,8 2,25 3,0 

Трамваи 3 3 2,8 2,25  

Мотоциклетисти 1 0,75 0,75 0,33 0,5 

Велосипедисти 0,5 0,33 0,5 0,2 0,3 

Съчленен автобус или тролейбус     3,5 

Седлови влекач с ремарке, автобус с ремарке     3,5 
 

Преводните коефициенти зависят от статичните и динамични габарити на 

транспортните средства. Динамичният габарит включва разстоянието между 

последователно движещите се транспортни средства. 

 

Интензивността на транспортните потоци I е функция на пространствените 

координати на точката (x, y, z) и времето t: 

I=f(x,y,z,t)  

 

Интензивността на движението е неравномерна. Изменението й във времето е 

динамично. Различават се: 

 Часова неравномерност – промяната на интензивността на движението в 

рамките на денонощието. 

 Дневна неравномерност – определя се от промени в седмичния цикъл. 
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 Месечна неравномерност – промяна в годишния цикъл. 

 Годишна неравномерност – промяна за период от n години. 

 

След обработка на данните се изчертават графиките за часова hчi, дневна hдi, 

месечна hмi и годишна hгi неравномерност фиг.1.27.   

 

Интензивността на транспортните потоци за всеки час от денонощието hчi, за 

всеки ден от седмицата hдi и за всеки месец hмi от годината в относителни единици се 

определя по формулите: 

 100.
д

чi

чi
I

I
h  , % 

 100.
с

дi

дi
I

I
h  , % 

100.
г

мi

мi
I

I
h  , % 

където: 

Iчi – приведена часова интензивност за съответния час от денонощието (от 6 до 

22 ч.) в Е/h. 

 Iдi – приведена дневна интензивност за съответния ден от седмицата в Е/d. 

 Iсi – приведена седмична интензивност за месец в Е/w. 

 Iмi – приведена месечна интензивност за година в Е/m. 

 Iгi – приведена годишна интензивност за n години в Е/y. 
 

  

От диаграмите на фиг.1.27 могат да се определят: 

 Относителен дял на приведената интензивност max hчi за най-натоварения 

час от денонощието; 

 Относителен дял на приведената интензивност за деня – max hдi; 

 Относителен дял на приведената интензивност за месеца – max hмi; 
 
 

      
 

  
 

Фиг.1.27 Примерни диаграми за часова, дневна и месечна неравномерност в интензивността на транспортните 

потоци  за три вида превозни средства. 
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С тези данни се определя разчетната часова Iчi и дневна Iдi относителна 

интензивност.  

 
мi

мi

дi

дi

чi

чi
чдмч

h

h

h

h

h

h
II

max
.

max
.

max
.max   

мi

мi

дi

дi

чi

чдмд
h

h

h

h

h
II

max
.

max
.

100
.max   

където:  

max hчi, max hдi и max hмi – относителен дял на приведената интензивност за 

върхов час, ден или месец. 

 hчi, hдi и hмi – дял на часовата, денонощната и месечната интензивност от 

общата интензивност на транспортния поток. 

 

Най-често преброяването се извършва за един характерен час от денонощието, 

а останалите параметри се определят от характерния вид на диаграмите, дадени на 

фиг.1.27. Ако преброяването е проведено от 10-11 ч във вторник през месец април, 

изчислена е общата бройка на преминалите приведени автомобили на Iчдм=651 Е/h и 

неравномерностите в транспортния поток са съгласно графиките, то разчетната 

часова интензивност е: 

hEIч /83709.119.11550
18

5,19
.

16

19
.

5,16

5,16
.651max   

 

Разчетната часова интензивност се използва за определяне на начина на 

регулиране на движението в кръстовищата и за оразмеряване на цикъла и фазите на 

светофарите. 

Разчетната дневна интензивност при данните, дадени по-горе е: 

dEIд /5102
18

6.19
.

16

19
.

5.16

100
.651max   

 

Разчетната дневна интензивност се използва за оразмеряване на напречния 

профил на улицата или булеварда. 

Съществува и устойчива емпиричната зависимост [1]: 

дч II max.12,0max   

 

Интензивността на транспортните потоци може да се определи и чрез директно 

преброяване с различна продължителност, например 1 час. 

Това може да стане с датчици или преброители, разположени по схемите 

фиг.1.28. Преброителите се разполагат на тротоара по един за всеки подход на 

кръстовището. Те броят превозните средства по вид и по направления. В зависимост 

от сложността на кръстовището и очакваната интензивност на движението, може 

схемата за разположение на преброителите да бъде променена. Изобщо планирането 

на преброяването е важна част и предпоставка за успешното му провеждане. 
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а)Разположение на датчици   б)Разположение на наблюдатели 

Фиг.1.28 Разположение на преброители или измервателни средства. 

 

 

Данните за транспортното натоварване от преброяването се обработват, за да се 

получи оразмерителната часова интензивност за транспортните потоци, като се 

използват преводните коефициенти и графиците за неравномерността, получени от 

базисните точки. Обработените данни се представят в табличен вид и се онагледяват с 

картограма на натоварването фиг.1.29. 
 

 
 

Фиг.1.29 .Картограма на транспортното натоварване 
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 При линейно проучване на интензивността на пътуванията по маршрута на трамвайна 

линия фиг.1.30 се съставя коса таблица за разглеждания участък (таблица 1.5) и схема на 

пътникопотоците фиг.1.31. 

 

 

 

 

 
Фиг.1.30.Разположение на спирките в участъка АD 

 

 

 

 

 Коса таблица за пътници в участъка AD   Таблица №1.5 

     Получаване 

Отправяне 

За (чрез) 

А 

За пункт,  брой пътници За (чрез) 

 D 

Всичко 

А B C D 

Чрез А * * 100 50 150 1000 1300 

От А * * 50 100 100 200 450 

От B 100 60 * 25 100 200 485 

От C 200 100 100 * 70 130 600 

От D 400 150 150 50 * * 750 

Чрез D 1500 100 50 100 * * 1750 

ВСИЧКО 2200 410 450 325 420 1530 5335 

 

 

         
 

а)Линейна схема на пътникопотоците  б)Обвързване на пътникопотока за възлова спирка Х 

фиг.1.31.Схема на пътникопотоците 

 

 

Ако няма данни от преброяване на движението, то може да се извърши 

моментно преброяване във върхов час, ден и месец с най-висока интензивност. 

 При определянето на интензивността на движението на транспортните потоци 

трябва да се вземат под внимание и други фактори, като размери на улицата или 

булеварда, въведена организация на движението, пътнотранспортни произшествия, 

степен на моторизация на населението и др. 

 Степента на моторизация се измерва с броя на моторните превозни средства на 

човек от населението или броя на хората, на които се пада една кола. Степента на 

моторизация има две изменения: 

 Брой на всички моторните превозни средства на човек от населението – n1. 

 Брой на леките автомобили на човек от населението – n2. 

 

D X B 
A 

X 
A 

E 

D 

A B Х D 

Е 
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Стойностите на коефициентите n1 и n2 зависят от гъстотата на населението, 

доходите на човек от населението и от годишния процент на нарастване на броя на 

моторните превозни средства. Стойностите им се определят от прогнозна крива, 

която има логаритмичен характер фиг.1.32. 

 

 

        
 

Фиг.1.32.Логаритмична крива за нарастване на моторизацията в Р България [1] 

 

4)Скорост на транспортните потоци 

За да се определи пропускателната способност на улицата е необходимо да се 

знаят: интензивността и скоростта на транспортния поток.  

Скоростта на пътуване се измерва, като се засече времето за преминаване на 

автомобила през определени точки: начало и край на маршрута. Според дължината на 

това разстояние (база) методите за определяне на скоростта са два вида: 

 Методи, при които се използва дълга база. 

 Методи, при които се използва къса база. 

При дълга база се използва хронометър. Дължината на базата може да е 150 m. 

Тестовият автомобил се включва в транспортния поток и се засича времето за 

преминаване на това разстояние. При него се правят около 150 измервания за 1 час. 

При по-интензивно движение, по-голямо от 150-200 Е/h не е приложим. 

При база 800 м може да се записват номерата на колите и часа на преминаване 

от двама преброители със сверени часовници. Засичат се само част от превозните 

средства. Методът е приложим при еднороден транспортен поток, без масово 

спиране, отливане и вливане на превозни средства. Регистрация на всички превозни 

средства може да са направи, ако броят им е до 300 на час. Нормално се засича само 

едната посока. 

При дълга база може да се използват датчици в пътната настилка и камери на 

кръстовищата фиг.1.33. Тогава обработката на информацията е много бавно. 

Сравняват се номерата на автомобилите, преминали през началната и крайната точка. 

На камерите трябва има синхронно работещи часовници. 
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Фиг.1.33.Разположение на датчиците в пътната настилка 

 

При методите с къса база разстоянието между детекторите е 2 метра фиг.1.33. 

Използват се скоростомер с къса база – 2 м и радарен скоростомер. В градски условия 

не се използва.  

Определяне на скоростта, интензивността и задръжките на транспортните 

потоци по метода на подвижния наблюдател. Това е универсален метод, позволяващ 

едновременно да се определят интензивността, скоростта и задръжките на 

транспортния поток. При измерването се използват два автомобила с по трима души: 

водач, оператор и регистратор. Водачът движи автомобила със скоростта на 

транспортния поток, без да изпреварва. Операторът диктува всички промени: време за 

потегляне, спиране и чакане, преминаване през характерни места и кръстовища, брой 

на изпреварваните и изпреварващите автомобили. Данните се записват с диктофон 

или от третия член на екипа. Двата автомобила се движат от двата края на участъка. 

Те преминават 10 до 20 пъти по маршрута [1].  

Скоростта на транспортните потоци зависи от геометрията на улицата, 

интензивността и състава на транспортните потоци, класа на улицата и др. 

Разпределението на скоростите има случаен (стохастичен) характер  

Обработка и онагледяването на резултатите от измерването на скоростта става 

с хистограма за разпределение на скоростта и кумулативна крива фиг.1.34. 

 

 

    
 

а)Хистограма на скоростите    б)Кумулативна крива 

Фиг.1.34.Разпределение на скоростите 
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Връзката между интензивността и скоростта на транспортния поток може да се 

проследи на фигурите: за улици от различен клас и за един вид транспортни средства 

фиг.1.35 [1]. 

 
 

      
 

а)Кумутативни криви за тр. артерии   б)Средна кумулативна крива 

Фиг.1.35.Разпределение на скоростите 

 

 

За различните класове улици може да се направят примерните графики 

фиг.1.36. 

 

 
 

Фиг.1.36.Връзка между средната скорост и интензивността на движението при различни условия 

 

Интензивността, скоростта и задръжките на градски транспорт (на база 

трамваен) се определят от графика за движението им и диспечерските пунктове. 

Скоростта и задръжките се определят с пробно пътуване. Извършва се от двама 

преброители. Те тръгват от двата края на трамвайната линията едновременно и 

записват: време за потегляне, спиране, време за изчакване на кръстовищата, време за 

други спирания и т.н. Разстоянията се определят по карта.  

При обработката се определят [2]: 

 Средна скорост за пропътуване на маршрута в двете посоки. 

 Времетраене на пътуването за целия маршрут. 
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 Време за престой на спирките по части: време за спиране, време за слизане, 

време за качване и време за тръгване. 

 Време за изчакване на кръстовищата (фази на трамвайния трафик) – задръжки. 

 Средна скорост за пропътуване на разстоянието между двете спирки. 

 Средна скорост за пътуване на дадения вид градски транспорт: метро, трамвай, 

тролейбус, автобус и др. 

Правилното разчитане на тези данни дава възможност да се оптимизира 

организацията и подобрят маршрутите на градския транспорт. 

Определянето на задръжките в участъка на кръстовищата може да стане чрез 

непосредствено измерване. 
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1.6.ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА. 

ИНТЕРВАЛИ И ПЛЪТНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ 

 

 

1)Пропускателна способност на уличната мрежа. 

Пропускателната способност на даден транспортен участък представлява броя 

на преминалите превозни средства за единица време. Определянето на 

пропускателната способност на градската транспортна мрежа и отделните улици е 

необходимо за правилното организиране на движението с оглед на по-пълното 

използване на съществуващата улична мрежа, при проектиране на нови улици и за 

подобряване на маршрутите на движение на различните видове превозни средства, в 

случая се набляга на обществения пътнически транспорт. Пропускателната 

способност е теоретична и действителна. 

 

 

а)Теоретична пропускателна способност 

Теоретична пропускателна способност Pт се определя по формулата: 

L

v
Pт

.3600
   Е/h 

където: 

 v – средна скорост на движение в km/h. 

 L – дистанция между движещите един след друг автомобили. Нарича се още 

динамичен габарит. Определя се по формулата: 

 2004,08,05,5 vvL   

  

Формулите са изведени при следните предпоставки: всички автомобили се 

движат един след друг с постоянна скорост и на равни разстояния; потокът е 

еднороден и се движи, без да има вливане или отливане от него. 

 Това е най-стария метод за определяне на теоретичната пропускателна 

способност. Основава се за разстоянието между кръстовищата и динамичния габарит 

на автомобила. 

На практика тези условия се срещат много рядко и определената пропускателна 

способност е по-голяма от действително измерената. За кръстовище със светофарна 

уредба пропускателната способност Pк се определя по формулата: 

тк PP . ,   E/h 

където: 

 Pт – пропускателно способност, определена по формулата по-горе. 

 α – коефициент, зависещ от разстоянието между кръстовищата, скорост на 

движение и т.н. Определя се по формулата: 

vt
b

v

a

v
L

L

n

n

.
22

22



 , 

където: 

 Ln – разстояние между съседните кръстовища, регулирани със светофари в m. 

 v – скорост на движение в m/s. 

 
2

2 жч tt
t


  – средна продължителност на изчакването пред светофара в s.  

tч и tж – време за превключване на червения и жълт сигнал на светофара. 
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 a, b – средно ускорение и забавяне на потока в прехода между две кръстовища 

в m/s
2
, дадено в таблица 1.6. 

 

 
  Ускоряване и забавяне на транспортните средства  Таблица №1.6 
Вид превозно средство Ускорение а Забавяне b 

min средно max min средно max 

Лек автомобил 089 1,75 2,2 1,50 2,00 6,00 

Товарен автомобил 0,22 0,26 0,30  1,50 4,20 

Автобус  1,00   1,20  

Тролейбус  1,00   1,20  

Трамвай  1,25   1,30  

 

 

б)Действителна пропускателна способност 

Действителната пропускателна способност е [1] максималният брой превозни 

средства, които могат да преминат през даден профил от уличната мрежа в една 

съществуваща или проектирана лента в продължение на един час, без плътността на 

транспортния поток да бъде толкова голяма, че да предизвика ненужни задръжки, 

хазартност в движението или ограничение на водачите да маневрират при средни 

пътни условия, състав и характер на транспортните потоци. 

 

При максимална пропускателна способност се получава насищане на 

транспортните потоци, което се влияние от: 

 Средната и действителна скорост на пътуване. Последната е процент от 

проектната (възможната). 

 Средната разлика в скоростите на пътуващите едно след друго транспортни 

средства и стандартно отклонение в скоростите на всички превозни 

средства. 

 Действителен и относителен брой на автомобилите, които изпреварват по-

бавно движещите се, а същото и за тези, които пречат на движението (по-

бавни, извънгабаритни или тежкотоварни). Базира се на разпределението на 

интервалите между следващите един след друг автомобили в секунди. 

 

Основното уравнение на транспортния поток е: 

v.GI   
където: 

 I – интензивност на транспортния поток в E/h. 

 G – плътност на транспортния поток в E/km. 

 V – скорост на транспортния поток в km/h. 

  

Графичната зависимост I=f(G) може да се проследи на фиг.1.37. 
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Фиг.1.37.Основна зависимост на транспортния поток I=f(G) между интензивност и плътност на движението 

 

 

 

Максималната стойност на интензивността на транспортния поток или 

теоретичната пропускателна способност Рт, се получава при скорост v=tgα. За 

извънградски пътища и за участъци между кръстовищата на градски пътища Рт=1800 

E/h за една лента. За градски пътища (улици) и за участъка за изчакване при 

кръстовищата Рт=2100 E/h за една лента. За n ленти: 

nPт ).2100(1800 ,  E/h. 

 

За определяне на действителната пропускателна способност Pд е въведен 

коефициент на ниво на натоварване Кнн: 

)2100(1800

д

т

д
нн

P

P

P
K   

 

В зависимост от скоростта (действителна vд и свободна vсв) и от нивото на 

натоварване на пътя за извънградски условия действителната пропускателна 

способност е дадена в таблица 1.7. 
 

 
 Пропускателна способност в зависимост от скоростта   Таблица №1.7 

Ниво на 

натоварване 1800

P
K д

нн  vд/vсв 
vд, 

km/h 

Pд за една лента 

на двулентов път 

Характеристика на движението на 

автомобилния поток 

А 0,2 1,0 80 360 Свободно движение на единичен автомобил 

Б 0,2-0,5 0,7-0,9 70 360-900 
В потока се явяват голям брой свързани 

помежду си бързо движещи се автомобили 

В 0,5-0,7 0,7-0,85 60 900-1200 
Изпреварването е затруднено. В потока все 

още има отделни по-големи интервали 

Г 0,7-0,9 0,4-0,55 40 1200-1600 Товарният поток е непрекъснат 

Д 0,9-1,0 0,35 30-40 1600-1800 
Липсват интервали. Движението се 

извършва в колона с малка скорост 

Е 0-1,0 0-0,35 0-30 0-1800 
Транспортния поток се движи с временни 

спирания 

 

За градски условия – улици в населени места – са въведени шест нива на 

натоварване, които се характеризират с коефициенти Кнн и действителна 

пропускателна способност, определена по формулата: 

ннд KP .2100  
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 Ниво на натоварване според пропускателната способност    Таблица №1.8 

Нива i K
i
нн=Pд/2100 Pд, E/h vд/vсв vд, km/h 

K
i
нн 0,17 360 1 60 

K
i
нн 0,43 900 0,9 55 

K
i
нн 0,57 1200 0,8 50 

K
i
нн 0,76 1600 0,6 35 

K
i
нн 0,86 1800 0,3 20 

K
i
нн 1,00 2100 0-0,3 0-20 

 

За да се увеличи скоростта трябва да се намали пропускателната способност на 

една лента. За да се увеличи пропускателната способност трябва да се увеличи броя 

на лентите. Следователно има граница, която се нарича икономически обоснована 

пропускателна способност. Тя показва пропускателната способност, при която най-

добре се използват вложените средства за изграждане на пътя. Може да служи за 

технико-икономическа обосновка при вземане на решение за строителство и 

реконструкция на улиците и булевардите от транспортната мрежа. 

Върху пропускателната способност влияят още: процентно участие на 

товарните автомобили в транспортния поток, надлъжния наклон на пътя или улицата 

и др. 

 

 

2)Интервали и плътност на транспортните потоци 

Под интервал в транспортния поток се разбира:  

 Линеен интервал – разстояние в метри между последователно 

преминаващите автомобили.  

 Интервал по време – времето в секунди между последователно 

преминаващите през дадено сечение превозни средства. 

 

Съществува пряка връзка между интервалите q и интензивността на 

движението I: q=f(I). Интервалите на движение имат вероятностен характер, но ако се 

приеме средната им стойност да е qср, то интензивността на транспортния поток се 

определя от формулата: 

срq
I

3600
 , E/h 

Средната продължителност на интервалите е минимум 2 s за извънградски и 1,7 

s за градски условия. 

 

Интервалите могат да се определят чрез непосредствено измерване и 

теоретично на базата на законите на теория на вероятностите. Типичните стандартни 

закони за разпределение, подходящи за подобни дискретни стохастични процеси, 

според проучените литературни източници, са законът за вероятностно разпределение 

на Поасон и Гама разпределение. Законът на вероятностното разпределение на 

Поасон има вида: 

  
!

.

x

e
xP

x  

  

където: 

 P(x) – вероятност на събитието x, например поява на един или няколко 

автомобила или тяхното неявяване (x=0, x=1, x=2, x=3 и т.н.) за дадено сечение от 

улицата в изследвания интервал от време t(s). 

e=2,7183 – число на Непер (основа на натуралните логаритми). 
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λ – среден брой наблюдения на събитието за промеждутък от време t в s;  

За случая средния брой автомобили е: 

3600

.tI
  

 

Величината λ е основен параметър на разпределението на Поасон. За всеки 

конкретен случай се получава чрез наблюдение или се задава в зависимост от режима 

на движение на улицата, например диспечерска централизация фиг.1.38. 

Разпределението на Поасон дава добри резултати, ако движението не се ограничава 

чрез изкуствено регулиране и броят на обработваните величини е достатъчно голям 

над 10.  

 

   
 

Фиг.1.38.Диспечерско управление на градска мобилност 

 

 

По формулата на Поасон може да се определят: 

 Разпределението на честотата на движение на автомобилите за всеки 

промеждутък от време при дадена интензивност на движението. 

 Наличието на интервали от време, през които не преминават автомобили. 

 Количеството на автомобилите. 

Броят на интервалите n за изследвания период ti е: 

t

t
n i

.2
  

Ако с F(x) означим броя на периодите с големина t=10 s, през които преминават 

еднакъв брой автомобили (x=0, x=1, x=2, x=3 и т.н.), то: 
nxPxF ).()(   

 

На фиг.1.39a може да се види един възможен резултат на разпределение [1]. 
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а)Криви на разпределение по Поасон на интервалите в тр. поток  
 

 
б)Графично определяне на вероятността P(x) 

Фиг.1.39.Графично представяне на разпределението 

  

 

Стойностите на P(x) могат да се определят от фиг.1.39б или като се използва 

графиката, аналогична с фиг.1.34б с кумулативните криви на разпределение на 

Поасон, разгледан при определянето на случайното разпределение на скоростите в 

транспортния поток. 

Вероятността от появата на определен брой автомобили в даден участък от 

пътя и възможните интервали между тях може да се проследи на графиката, показана 

на фиг.1.40. 

Плътността на транспортния поток G, пределен като брой автомобили за 

единица дължина, може да се определи с преброяване по снимка или детектори в 

пътната настилка. За да са по-точни данните, трябва базата на разглеждания участък 

да бъде достатъчно голяма 
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Фиг.1.40.Графично определяне на вероятността P(x) от поява на интервали в транспортния поток q≥t, s 

 

 

Плътността на транспортния поток може да се определи и косвено по размера 

на заетостта на лентата за движение: 

T

t

G

n

i
 1  

където: 

 ti – времето, за което един автомобил преминава над детектора. 

 n – брой автомобил преминали над детектора за определено време. 

 T – времето, за което над детектора преминават определения n брой 

автомобили. 

 

 3)Проучване на общите закономерности на движението и връзката им с 

проектирането на транспортна мрежа 

 Натовареният трафик е основен проблем при големите градове. Решаването му 

е индивидуално, но има и редица обективни закономерности, които трябва да се 

познават и прилагат. Решенията могат да се търсят чрез въвеждане на 

организационни, строителни и градоустройствени мерки. Често незначителни 

реконструкции и подобрения на транспортната мрежа водят до значително 

подобряване на транспортната обстановка и избягване на задръстванията по нея.  

 Преди да се пристъпи към строителство трябва да се отговори на редица 

въпроси: 

 Колко километра нови улици и транспортни артерии са необходими от 

градоустройствена гледна точка и къде да се проектират в ситуация? 

 Може ли да се направи решение на две нива - метро, надлези, подлези? 

 Колко пътни ленти и какви пресичания изисква новата улица? 

 

На тези въпроси се отговаря последователно чрез: 

 Събиране на информация за произхода и предназначението на движението 

в разглеждания район или райони на населеното място фиг.1.41. 
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Фиг.1.41.Основни райони и граници за генериране на транспортните потоци 

 

 Съставяне на прогноза за развитието на движението в перспективен период 

от време. 

 Трасиране на карта на новите улици и решения, съгласно произхода и 

предназначението на транспортните потоци. 

 Изчисляване на натоварването на движението, разглеждайки старата и 

новата транспортна схема. 

 

Във връзка с отговора на горните въпроси се разработват градоустройствени 

варианти за решаването им. Има ли необходимост от високоефективни видове 

градски транспорт: метро, трамвай или тролейбуси. Те са основа за решаването на 

главните комуникационни и градоустройствени проблеми на големите градове. Ако 

пътникопотоците са сравнително постоянни, съизмерими с налични и задръстванията 

не са големи, може да се търси решение на база на съществуващата транспортна 

схема и улична мрежа. 

 

3.1)Методи за определяне на произхода и предназначението на движението 

Определянето на произхода и предназначението на превозите по райони за 

дадено населено място става с методите на статистиката. Първо се събира 

информация: 

 за броя на населението,  

 наличието на промишлени предприятия и броя на работещите в тях,  

 наличието на културни и обществени центрове (училища, болници, 

поликлиники, университети, библиотеки, театри и т.н.). 

 

Определят се районите на притегляне за обслужваната територия. Изучават се 

връзките на района с другите части на населеното място, включително и връзките му 

с други населени места. Районът на притегляне е територия с разположени в нея 

жилищни блокове, предприятия, културни и обществени обекти, за които е 
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целесъобразно връзките им да стават, чрез новата транспортната линия фиг.1.42. Най-

често така се определят районите на притегляне на трамвайна линия, спирка на 

метрото и т.н. Районите биват: 

 Местни – съществуващи и новосъздадени части от територията, за които е 

целесъобразно превозите да се осъществяват чрез спирките на новата линия. 

 Транзитни – намиращите се жилищни райони, културни и обществени 

обекти, които осъществяват превози по новата линия, без слизане и качване на 

пътници в зоната на нейните спирки. 

 Район на притегляне на сп. Д фиг.1.42. 

 Район на притегляне на участък АВ от новата линия. 

 Район за притегляне на цялата нова линия. 

 

 
 

Фиг.1.42.Райони на притегляне за нова линия на градския транспорт 

 

Задачата за определяне на размера на превозите се състои от: 

 Определяне районите за генериране и погасяване на трафика – транзитни, 

местни превози. 

 Изучаване на характера на транспортно-икономическите връзки на района с 

другите райони на населеното място и съседните населени места, общински 

и районни центрове. 

 Определяне на местните пътникообразуващи и пътникополучаващи 

центрове, които трябва да бъдат свързани с новата линия на градския 

транспорт. 

 Определяне на местните район на притегляне на спирките и 

необходимостта от превози в зоната на новата линия. 

 Определяне на транзитните район на притегляне и транзитните превози. 

 Определяне на показателите, характеризиращи превозите. 

 

Построяването на местния район на притегляне и определянето на 

количеството на местните пътникопотоци става по два начина: графичен и 

аналитичен. Графичният начин е неточен, но бърз. Аналитичният начин включва 

определяне на себестойността на превоза, броя на прекачванията и удобството на 

транспортното обслужване.  

 

За всяка спирка се очертава район на притегляне. Това е разстоянието, което 

пътниците могат да изминат пеш за до 10 минути. Най-просто е да се построи 

окръжност с така изчисленото разстояние фиг.1.43. За спирките на метрото 

транзитен  

жил. район 

транзитен  
жил. район 

А E 
D 

C 
B 

K 
F 

район на притегляне на новата трамвайна линия АB 

район на  

притегляне 
на сп. D 
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разстоянието се определя в рамките на възможностите на подвозващия транспорт: 

трамвай, тролей, автобус. 

 

 
 

Фиг.1.43.Райони на притегляне за 3-ти диаметър на метрото 

 

 

Методи за определяне на обема на местните превози [1]: 

 Чрез непосредствено набиране на информация (обследване). Събират се 

данни от отчети, планове и прогнози. 

 Балансов метод – работи се с усреднени данни за броя на населението и 

потребностите пътнически превози от и в районите. 

 Изчисление по показател – изчислява се броя на пътуващите косвени 

показатели: наличието на стадион, гара, автогара, аерогара и др. обекти, 

потенциално генериращи трафик. 

 Метод на аналогията – сравняват се с други вече изградени райони или 

населени места с аналогични показатели. 

При много от случаите се налага провеждане на непосредствено обследване. То 

може да стене чрез: 

а)Разпит при пътуване. Спират се всички влизащи и излизащи автомобили от 

района и се питат за тяхното пътуване. От къде тръгват, каква е следващата им спирка 

и за къде пътуват. Анкетата се провежда от три служебни лица на един пункт: 

полицай и двама анкетьори. Необходими са много хора. 

б)Анкета с пощенски картички. Спират се всички преминаващи автомобили и 

на шофьорите се раздават пощенски картички с формулирани въпроси, относно 

пътуванията им. Картичките се връщат по пощата. Проблем е, че не всички картички 

се връщат. 

в)Записване на регистрационните номера. Провежда се от регистратори, които 

записват номерата на колите, които влизат или излизат от обследвания район. По този 

метод не може да се проследи трафика по видове транзитен, влизащ и излизащ. 

г)Анкета с талони. Талоните с въпросите се дават на водачите при влизането им 

в даден район и се прибират при излизането им. Често водачите не ги попълват или 

просто ги губят. 

д)Разпит по домовете. Прави се представителна извадка за 10% или 1% от 

живеещите в района, като се посещават по домовете. Хората са спокойни и могат да 

обмислят отговорите си. Изискват се опитни преброители и детайлно планиране. 

Недостатък е, че не могат да се обхванат транзитните пътувания.  
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3.2)Определяне на бъдещото транспортно натоварване 

Транспортната схема на населеното място и района се прави с оглед 

перспективите за развитието му след 10 или 20 години. Въз основа на измерената или 

получена информация се съставя прогноза за развитието на транспорта. 

а)Определяне на бъдещия транспортен потенциал на отделните транспортни 

райони. 

Транспортният потенциал на района се определя от обема на движението 

зараждащо се и завършващо в него. Транспортният потенциал зависи от 

подвижността на населението, броя на жителите на района, гъстотата на населеност, 

броя на превозните средства, типа на района, вида на пътуванията и др.  

б)Определяне на бъдещия обем на кореспонденциите между транспортните 

райони. Става чрез непосредствено използване на данните за съществуващите 

кореспонденции. Съставя се прогнозна коса таблица като посочената на таблица 1.5. 

Прогнозата за бъдещия трафик се прави с математически вероятностни методи като 

се решава транспортната задача. 

 

3.3)Изчисляване на кореспонденциите между отделните транспортни 

райони чрез математически модели 

Всички връзки между районите и потенциалните цели на пътуванията се 

обработват с методи, основаващи се на теорията на графите. При по-гъста мрежа се 

определя с полигони на транзитно влияние фиг.1.44.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Фиг.1.44.Възможни транспортни маршрути между точка А и В 

 

Определят се затворени маршрути, по които може да се извърши пътуването. 

Точките на вероятните пътувания могат да се определят и по-нагледно като кръгчето 

да се изчертае с диаметър, съответстващ на броя на потенциалните пътници. Това 

най-често е пропорционално на броя на населението: постоянно живеещи, брой на 

работещите в предприятието, брой на местата в спортната зала, стадион и т.н. 

 

3.4)Модел на пътуванията 

Моделът на пътуванията е по-универсален. При него общата интензивност на 

транспортното натоварване се определя, основавайки се на подвижността на 

населението, а не на броя на преминаващите леки и тежки автомобили. Така се отчита 

ролята на обществения пътнически транспорт. Изчислява се общата подвижност на 

населението и след това се разпределя по видове пътувания: пеша, с обществен 

транспорт, леки автомобили и т.н. Вида на пътуването се приема според: 

разстоянието на пътуването, времетраенето на пътуването, възможността за 

паркиране и степен на моторизация. Приема се, че пътуванията до 1 км се изминават 

пеша, особено ако се отива на работа [1].  

А 
B 
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3.5)Избор на бъдещата транспортна схема 

Така събраната информация се полага върху съществуващата транспортна 

мрежа на населеното място. Връзките между районите на населеното място се 

представят с диаграма като въздушни линии фиг.1.44. Пътуванията, които минават и 

които могат да се пренасочат по главната улична мрежа се означават. По-малкия брой 

пътувания може да се пренебрегне, а големите пътникопотоци изискват строителство 

на нови улици. 

При малки населени места полагане става, сравнително лесно. За големи 

градове полагането трябва да се съобрази с избора на пътуващия: по вид превозно 

средство, минимално време и цена за придвижване, минимално разстояние за 

придвижване от район в район.  

При полагането най-често се използват методите на най-късия път по време или 

метода на алтернативните най-къси пътища. При първия се натоварва главната 

улична мрежа, а при втория се развива по-богата структура от допълнителни 

маршрути. 

В крайна сметка се стига до нанасяне на прогнозното натоварване върху 

съществуващата улична мрежа. По-голямата натоварване се означава с по-дебела 

линия фиг.1.45. 

 

 
Фиг.1.45. Интензивност на движението, нанесено на съществуващата транспортна мрежа 

 

 

 Въз основа на очакваната интензивност на движението, се определя 

структурата и основните размери на уличната мрежа фиг.1.46. 
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Фиг.1.46. Интензивност на движението, нанесено на съществуващата транспортна мрежа [5] 

 

Изчисленията на бъдещата интензивност на движението може да се оцени след 

реалното строителство по новата транспортна схема. 

Точността на полагане на движението, напречните размери на уличната мрежа 

и въведената организация на движението се проверява с опитно преброяване. 

Точността е около 10% при интензивност на движението до 400 E/h. 
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ГЛАВА 2 

МЕТРОПОЛИТЕНИ 

 

 2.1.ЕЛЕМЕНТИ, УСЛОВИЯ НА РАБОТА, КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

МЕТРОПОЛИТЕНИТЕ 
 

 

1)Метрото в системата за градски транспорт.  

Метрополитенът е скоростен, неуличен, електрически задвижван транспорт, 

отличаващ се с висока превозна способност и осигуряващ бързо и комфортно 

пътуване, с висока степен на безопасност поради самостоятелност и безконфликтност 

на движението на влаковете в транспортната му мрежа [2]. 

 

Метрополитенът е най-висшият клас градски транспорт. Той се характеризира 

с: 

 висока степен на сигурност; 

 независимост на движението от другите видове транспорт; 

 голяма превозна способност; 

 висока скорост на придвижване на пътниците. 

 

Транспортните системи на големия град представляват сложна 

инфраструктура, включваща няколко вида транспорт: железопътен, автомобилен, 

електро, а понякога и воден. 

 

Тези видове транспорт си взаимодействат. Най-ефектно е взаимодействието, 

когато видовете транспорт съответстват на размера, планировката и застрояването на 

града. Метрото има средна скорост на пътуванията 40-45km/h. Превозната способност 

се пресмята при запълване на превозното средство до 4 души/m
2
. Тя е 40÷60000ч/h в 

едната посока. 

 

За градове с население над 1000000 жители метрото е необходимост. В 

градовете се оформят големи жилищни комплекси и промишлени райони. Често 

пътникопотоците пресичат централната, административна част на града. По 

направлението на тези основни пътникопотоци е удачно да се разположат основните 

лъчи на метрото. 

 

Първите градски жп линии с парна тяга са се появили в средата на ХІХ век в 

Англия. Те са били разположени извън уличната мрежа под земната повърхност – в 

тунели. Те са наречени Metropolitan Railway, т.е. столична жп линия [3]. Това 

наименование става нарицателно за всички извън улични градски жп линии. 

Отначало те са с парна, а след това – с електрическа тяга. 
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Фиг.2.1 Метрополитенът в Лондон 

 

 

Първият град с метрополитен е Лондон 1863 година. След това са открити в Ню 

Йорк – 1868 година, Чикаго – 1892, Будапеща – 1896, Глазгоу – 1896, Бостън – 1897, 

Париж – 1900, Берлин – 1902, Филаделфия – 1907, Хамбург – 1912, Москва 1935 и т.н. 
 

     
 

Фиг.2.2 Фотографии от Лондонския транспортен музей 

 

 

В София метрополитенът е замислен отдавна. 

1967 г. – „Софпроект” изготвя ТИД за „Подпаважен трамвай в град София”; 

1968 г. – „Софпроект” изготвя ТИД за „Метро на град София”; 

1973 г. – Създадена е дирекция „Метропроект” към Софпроект; 

1975 г. – Метросхемата е приета от СГНС. Тя включва три метролъча (дължина 

52,1 km, метростанции 48, разстояния между спирките 1100m) главен изпълнител 

ДСП „Метрострой” към Хидрострой; 

1992 г. –  Открит е първия експлоатационен участък от жк „Люлин” до пл. „Св. 

Неделя” 7,7 km и 7 метростанции; 

1999 г. – Построен е участъка до жк „Обеля”; 

2007 г. – открит е участъкът от ст. „Васил Левски” до Младост 1. 

 

 

2)Генерална схема на линиите на метрополитен. 

При изграждането на метро е важно да има утвърдена генерална схема и 

неизменна структура с фиксиране на опорните пунктове и резервиране за 

строителните зони. 
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Лъчите на метрото обикновено минават под главните градски магистрали. В 

зависимост от застрояването има 4 типови схеми фиг.2.3 на градските транспортни 

мрежи [3]: 

    
а)Радиална    б)Радиално-кръгова 

 

    
 

в)Правоъгълна    г)Произволна 

Фиг.2.3.Схеми на основните градски транспортни мрежи 

 

 Радиална – характерна е за старите градове. Тя е трудна за транспорта, защото 

всички магистрали водят към центъра. 

 Радиално-кръгова схема. Освен радиалните са предвидени и кръгови 

направления, но въпреки всичко радиалните са по-натоварени. 

 Правоъгълна схема. При това застрояване, транспортните артерии се 

натоварват по-равномерно. 

 Свободна схема. Характерна е за стари европейски градове с ясно обособен 

център и отделни райони със сложни транспортни възли. 

 

София е с основно радиална схема фиг.2.3а и недостатъчни или затворени 

кръгови направления. Схемата на софийското метро следва радиалната схема 

фиг.2.4а. 

 

 

2)Основни параметри на софийския метрополитен. 

Първоначалната схема на метрото е приета през 1975 г. На фиг.2.5 е показана 

първоначалната схема и последователните промени при строителството до сега [3, 

13]. 

Вследствие нарасналото население на града всеки ден от периферията на града 

към центъра и обратно се образуват големи пътнически потоци. Необходимостта от 

ефективен обществен транспорт по направление на най-големите пътнически потоци, 

транспортните и екологични проблеми на града налагат по тези направления да 

започне изграждане на метро в гр. София.  
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а)Радиална  б)Радиално-кръгова  в)Правоъгълна 

 

     
 

г)Кръгова  д)Праволинейна   е)Х-образна 

 

Фиг.2.4 Схеми на линиите на метрополитените 

 

Съгласно приетия от Министерския съвет на Р България Технико-

икономически доклад за метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на 

столицата, Генералната схема за развитие на линиите му трябва да бъде с три 

диаметъра с разклонения в периферията, с обща дължина 65 км, 63 метростанции, 

като в крайния етап на реализация то ще превозва над 1,2 млн. пътника дневно. 

 
Фиг.2.5 Схеми на Софийския метрополитен от 1975 [3] и 2012 г.[8] 

  

 

Първият диаметър „ж. к. Обеля - ж. к. Люлин - Център - ж. к. Младост - ж. к. 

Дружба - Летище" има дължина 29 км и 23 станции фиг.2.6. 
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Фиг.2.6 Метроспирки Сердика и „Св. Кл. Охридски“ 

 

Вторият диаметър „кв. Лозенец - Център - кв. Илиянци" ще има дължина 17 км 

и 17 станции. Третият диаметър „кв. Княжево - Център - ж. к. Подуяне - ж. к. В. 

Левски" ще има дължина 19 км и 23 метростанции. Диаметрите се пресичат в 

триъгълник в централната градска част, като по този начин с една смяна на линиите 

може да се достигне до всяка част от трасето на метрото. 

Основните технически показатели на метрото, съгласно Технико-

икономическия доклад, могат да се проследят в таблица 2.1 [3]. 

 
Основни параметри на метрото в София, съгласно технико-икономическия доклад Таблица № 2.1 
№ Показател Стойност 

1 Брой линии (диаметри)  3 бр. /с отклонения в периферията на града/ 

2 Обща дължина на линиите  65 км с 63 метростанции, в т. ч.: 

3 - Линия 1 /Люлин - Младост/  29 км с 23 станции 

4 - Линия 2 / Надежда - Лозенец/  17 км с 17 станции 

5 - Линия 3 /Леко метро:  кв. Княжево – ЦГЧ - кв. Левски/  19 км с 23 станции 

6 Средно разстояние между спирките  1100 м. 

7 Превозна способност  50 хил. пътника/час 

8 Експлоатационна скорост  90 км/ч 

9 Междурелсие  1435 мм 

10 Захранване – с прав ток чрез контактна релса  825 V 

11 Минимален интервал на движение  90 сек. 

12 Брой превозени пътници на ден  1.2 млн. пътн. в ден 

13 Дял в системата на градския транспорт  68 % /с отклоненията/ 

 

Строителството на метрото започва от най-натоварения първи метродиаметър, 

където се формират най-големите пътнически потоци в града с прогнозни 

максимални стойности във върхов час до 38 хил. пътника. 

Строителството на метрото започва с над 10 решения и постановления на 

Министерски съвет и на Народното събрание на Република България, а така също на 

редица решения на отделни министерства и на Столичния общински съвет. За 

строителството на обекта със специално решение на Министерския съвет е създадена 

фирма „Метрополитен” за инвеститорска дейност по проектиране, строителство и 

експлоатация на метрото. 

От 1999 г. фирмата е преобразувана в общинско акционерно дружество 

„Метрополитен” ЕАД, регистрирано в СГС, с предмет на дейност „Експлоатация на 

изградените участъци и инвеститорски контрол на строителството на метрото в 

София”. Дружеството се управлява от съвет на директорите и изпълнителен директор, 
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избран от състава на съвета на директорите. 

Столицата на Република България е един от древните градове в Европа с 

хилядолетна история. Културното наследство на града датира от времето на траките и 

римляните значително преди новата ера.  

ХХ век се характеризира с бурно развитие на града. През втората му половина, 

когато населението е около 500 хил. жители започва застрояване в периферните части 

на града. През 70 - 90-те години се изграждат големи жилищни комплекси, някой от 

които с население над 100 хил. души. През деветдесетте години населението на 

столицата надхвърля 1,2 млн. жители. 

Последните 15-20 години, когато са премахнати съществувалите до 1990 г. 

ограничения за преселване в столицата, се характеризират с нов етап на интензивно 

застрояване и развитие на града. Изграждат се съвременни микрорайони от затворен 

тип, строят се модерни офисни сгради и бизнес комплекси, уплътнява се застройката 

в съществуващите жилищни райони, застрояват се крайградските райони с комплекси 

от еднофамилни и индивидуални сгради и други.  

Съгласно данни от статистиката през последните две десетилетия в града се 

формира 25–35 % от брутния вътрешен продукт на страната. В града са влагани 50–60 

% от чуждите инвестиции. През последните години броят на работните места 

нараства средно с 20-25 хил. годишно, на жилищата около 8-10 хил. годишно, а на 

регистрираните автомобили с 40 -50 хил. годишно, като по данни на транспортната 

полиция той вече достига около 1 млн. автомобила. Броя на студентите надхвърля 

80000 души, над 2/3 от които са от други райони на страната. Ежедневно на работа в 

града пристигат над 70-80 хил. души от околните населени места и над 80000 

автомобила от други населени места.  

В момента населението на столицата надхвърлят 1,8 млн. жители [5]. 

Нарастването на територията и населението на столицата се извършва при 

наличие на исторически формираната пътна мрежа в централната част на града с 

преобладаващо тесни улици или булеварди с изчерпана пропускателна способност и 

ограничени възможности за разширение [17, 18]. Изграждането на нови булеварди 

допълнени с тангенциални връзки извън така наречения широк център е ограничено и 

не съответства на темповете на нарастване на населението и на автомобилизацията в 

града. Поради ограничената пропускателна способност на уличната мрежа и 

нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите 

задръствания по основните транспортни направления, водещи до изключително 

ниски скорости на придвижване в пиковите часове фиг.2.7, които с масовия градски 

транспорт са около 10 км в час. 
 

    
 

Фиг.2.7 Натоварен трафик в час пик и в почивен ден (НДК София) 

 



71 

 

 

Сега след пускането на първия лъч в експлоатация, броят на пътниците, които 

го ползват е 160000 п. в работен ден. Натоварването на трафика по линията на 

метрото пада с 15-20%. След пускането на втория лъч се очаква пътуващите да 

нараснат до 200000 п. на ден. Метрото става основен, главен вид обществен 

пътнически транспорт, а другите видове транспорт го допълват. В крайните квартали 

трябва да се движат допълнителни довеждащи линии на градския транспорт – фиг.2.8. 

 

 

 
 

Фиг.2.8 Схема на довеждащ транспорт към спирките на метрополитена [5] 
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2.2.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАНА И НАДЛЪЖНИЯ ПРОФИЛ 

НА МЕТРОПОЛИТЕНИТЕ  

 

 

1)Особености на плана на метрополитените. 

В зависимост от начина на построяване, особеностите на почвите, наличието на 

подпочвени води и т.н., планът на линията е повече или по-малко сложен. 

Планът се състои от прави и криви участъци [3]. 

 

 
 

Фиг.2.9 План метролиния в обхвата между две спирки 

 

 Минималният радиус на кривите е 600m. 

Rv 6,4max   (за метролиниите обикновено се приема vmax=110 km/h) 

 

При трудни условия (сложни инженерногеоложки или хидрогеоложки условия, 

събаряне на солидни сгради или основна реконструкция на съществуващи инженерни 

съоръжения) се допускат криви с радиус до 300m (Vmax=80km/h). 

 

 Спирките се строят в прав участък. Ако условията са много тежки 

метростанцията може да бъде в крива с R=8000m. 

 Правите участъци между кривите са минимум 20m от т.НПК до т.НПК 
 

 

 
 

Фиг.2.10 Минимално разстояние между две криви с преходни криви при метрополитени 

 

 При криви с радиуси под 2000m се проектират преходни криви. Дължината им 

зависи от приетото надвишение на кривата и проектната скорост, обикновено 

60km/h. 
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Фиг.2.11.Форма на преходната крива за метро 

 

Преходната крива е клотоида или първото й приближение кубическа парабола. 

Надвишението в кривите на метрополитените се приема да бъде теоретично, 

тъй като там се движат влакове само от една категория. 

R

v
Hт

2

8,11  

Надвишението в метрото се използва в цялата си стойност, защото то е на 

самостоятелно трасе, не пресича други улици, кръстовища и т.н. 

Максималната стойност на надвишението е 150mm. 

max.10 vk   

400min k  
 

 
Фиг.2.12. Преход на надвишението за метро 

 

Когато метрото се строи по подземен способ с щит или друга известна 

разработка, положението в план се използва с голяма свобода. Главните трудности 

възникват при неблагоприятни хидро и инженерно геоложки условия. 

При строителство по открит способ метрото в по-голяма степен трябва да 

следва положението в план на съществуващите улици и кръстовища. 

 

 

2)Надлъжен профил на метрополитен (особености). 

 

а) Общ вид на надлъжен профил. 

Надлъжният профил на метрото до голяма степен е независим от терена. Това 

дава възможност да го доближим максимално до най-икономичния от енергийна 

гледна точка. При него спирките са разположени близко до повърхността, така че 

стълбите или ескалаторите да са по-малки. Средната част на профила е „вдлъбната”. 

Така метровлакът естествено се ускорява при тръгване и естествено забавя скоростта 

си при спиране. Този профил в някои книги се нарича „хълмист”. 

 

 
 

Фиг.2.13. Общо най-икономично от енергийна гледна точка очертание на надлъжен профил за метро 
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 Според дълбочината на заложението на метрото, надлъжния профил е дълбоко 

заложен, плитко заложен, на естакада и наземна линия. 

 

 

 
 

Фиг.2.14. Надлъжни профили при различна дълбочина на разработката [3] 

 

 

б) Дължина и наклон на елементите. 

Дължината на елементите трябва да бъде не по-малка от изчислителната 

дължина на пътуващите по тях влакове, като се отчита и перспективното развитие. За 

първи метродиаметър са приети метровлакове с по 4 метровагона. Минималната 

дължина на елементите между вертикалните криви е 50m. 

 
 

  
 

а)Минимална дължина на елемент  б)метровагон 

Фиг.2.15. Минимална дължина на профилен елемент за метро 

 

Максималният надлъжен наклон на подземните метролинии е 40‰, а на 

открити участъци е 35‰. Големият надлъжен наклон се определя от малката маса на 

метровлаковете. Те са само пътнически с 4 или 6 вагона. За Софийското метро те са 4 

вагона. Вагоните са тип Е с Vmax=90km/h, тегло 32t празен. 

 
 

ℓ (min 50 m) 
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а)Метровагони – общ вид на спирка 

 

      
 

б)Метровагони в депо Обеля 

Фиг.2.16. Подвижен състав – метровагони тип 81-740.2 [13] 

 

Минималният надлъжен наклон на елементите е 3‰. Той се прави навсякъде, 

за да се осигури отводняването на тунелите и метростанциите. Ако не може да се 

спази, то imin≥2‰. 

 

в) Вертикални криви. 

Всички съседни елементи с разлика в наклоните по-голяма от 2‰ се свързва с 

вертикални криви с радиус R=3000m при метростанциите и R=5000m на главните 

пътища от участъковите тунели. 

 

 
Фиг.2.17. Вертикална крива 
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Ако чупката е в „гърбица” или „яма” и големината на чупката Δi≥5‰, то 

свързването става с междинни елементи с наклон i≤5‰. 

 
 

        
а)“Гърбица“     б)“Яма“ 

Фиг.2.18. Вертикално закръгление 

 

 

3)Габарити. 

В метро строителството са нормирани: габарит на подвижния състав,  габарит 

на приближаване на оборудването и габарит на приближаване на конструкциите 

 

а)Габарит на подвижния състав – гранично напречно перпендикулярно на 

железния път очертание, в което трябва да се разполага само изправния вагон, с 

всички възможни технически допуски и с възможно счупване на ресор по време на 

движението фиг.2.19; 

 

 
 

Фиг.2.19. Габарит на подвижния състав [3] 

 

 

б)Габарит на приближаване на оборудването – очертание, ограничаващо 

разполагането на оборудването по отношение на подвижния състав. Тай включва 

габарита кинематичния габарит на подвижния състав с всички възможни отклонения 

на вагоните по време на движение, дължащи се на движение по технически изправен 

релсов път, с възможните технически допуски, в това число и счупване на ресорно 
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време на движение. В долната част на габарита влиза и контактната релса, 

поддържащата я конзола и токоснемащата конзола на вагона фиг.2.20; 

 

   

 
 

Фиг.2.20. Габарит на приближаване на оборудването [3] 

 

 

в)Габарит на приближаване на конструкциите. Това е граничното 

очертанието, в което не трябва да влизат никакви части на строителните конструкции. 

Между габарита на приближаване на конструкциите и габарита на оборудването се 

разполагат линейните санитарно-технически и електротехнически устройства, 

оборудването и кабелите на блокировката, свръзките, автоматиката и телемеханиката. 

Тук е пространството за преминаване на служебните лица при инспекция и 

поддържане.  

При метрото габарита на приближаване на конструкциите зависи от формата на 

конструкциите: за участък с кръгло сечение; за участък с правоъгълно сечение и за 

подземни метростанции.    
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Фиг.2.21. Габарит на приближаване на конструкциите [3] 
 

 

 Габаритът на приближаване на конструкциите за кръгли участъкови тунели се 

приема с форма на окръжност. При правоъгълни участъкови сечения габаритното 

очертание е полигонално. В  участъка на спирките габаритът е с правоъгълно сечение. 

Разстоянието до стената е 100 mm. Метровлакът преминава с ниска скорост в района 

на станцията. Очертанието на перона, навлиза в габарита със специално очертание. 

 
 

Фиг.2.22. Тунелопробивен щит за втори метродиаметър 
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2.3.ГОРНО СТРОЕНЕ ПРИ МЕТРОПОЛИТЕНИ 

 

 

1)Обща характеристика. 

Железопътното горно строене е основно за всяка градска железница. Пътят на 

метрото се състои от долно горно и строене. 

За долна основа служи бетонната основа или долната част на облицовката на 

тунелите, а когато липсват – земното платно. 

Долното строене трябва да бъде с определени физикомеханични качества, така 

че да: поеме натоварването от горното строене, да го преработва еластично и да го 

предава към земната основа или основата на тунела. Формата на долно строене трябва 

да бъде такава, че да позволява лесно се отводняване. 

Горното строене включва: 

 релси; 

 траверси; 

 баласт или безбаластова конструкция; 

 стрелки и стрелкови съединения; 

 контрарелси; 

 уравнителни прибори. 

 

 

2)Релси. 

Релсите водят (направляват) вагоните по трасето и служат като проводник на 

тяговия и сигналния ток. Разделят се на носещи и контактна релса. 

 

а) Носещи релси. 

Носещите релси поемат натоварването и направляват возилата. Те трябва да 

бъдат с висока износоустойчивост, еластичност, твърдост и голяма якост. 

Носещите релси в метрото са тежък или среден тип. У нас могат да се 

употребяват тип UIC60 и S49, за сега - S49. И това е нормално, защото 

експлоатационното натоварване при пълноценно използване е голямо (от порядъка на 

15-25 млн. tkm/km за 10 години експлоатация). 

Междурелсието е 1435mm. В криви с радиуси под 300m то се разширява както 

и в железниците. 

Пределното износването на релсите съответства на износването на същия тип 

релси, така както се използват в железниците таблица 2.2. 
 

 
  Износването на релсите    Таблица №2.2 

Релса вертикално 

износване 

странично 

износване 

Приведено износване 

UIC60 24 11 aпр=aв+0,36ac 

S49 22 13,5 aпр=aв+0,36ac 

 

Релсите в метрото се заваряват в безнаставова конструкция с дължина, 

съвпадаща с дължината на блок участъка. Когато метроучастъкът е в тунел, то 

температурата в тунела е постоянна и положения безнаставов път работи в 

благоприятни условия. Ако част от метролинията е в тунел, а друга част в открит 

участък, то между тях трябва да се положи буферно звено.  
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б) Контактна релса. 

Метрото има трета релса, по която се предава електричество. Тя е окачена на 

специални конзоли, прикрепени към краищата на траверсите на горното строене. 

Токопроводната релса е прикрепена на конзоли през 5m. Конзолите са огънати във 

вид на кука фиг.2.23. 

 

 
Фиг.2.23. Контактна релса на метрополитена [3] 

 

 

Токопроводната релса се намира под високо напрежение и представлява 

значителна опасност за служебните лица и случайни лица, слезли при релсите. 

Контактната релса отгоре и отстрани е покрита с дървена или пластмасова защитна 

кутия. На фиг.2.24 може да се види контактната релса преди поставянето на 

защитната кутия.  
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Фиг.2.24. Контактна релса на метрополитена на спирка 

 

 

 

3)Траверси и безбаластови конструкции. 

Траверсите, които се използват в метрото са дървени и стоманобетонни 

двублокови. Дървените траверси са като за жп линии фиг.2.25.  
 

 

     
 

а)Дървени траверси     б)Моноблокови стоманобетонни траверси 

Фиг.2.25. Траверси за метрополитена 

 

 

Обикновено дървените траверси се бетонират в метротунела фиг.2.26. 
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а) с дървени траверси 

 
а) със стоманобетонни траверси 

Фиг.2.26. Конструкция на горното строене при еднопътен и двупътен тунел [3] 

 

 

Стоманобетонните траверси, използвани в Софийското метро са двублокови с 

ненапрегната армировка като показаните на фиг.2.27. 
 

          
Фиг.2.27. Принципна схема на двублокова траверса 

 

И двата вида траверси се бетонират. Пътят с дървени цели траверси се използва 

само в тунелите, в спирките могат да се използват дървени траверси, но разделени на 

отделни части. Средната част се използва за напречно отводняване. 
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Фиг.2.28. Двублокови траверси в зоната на спирка 

 

Стоманобетонните двублокови траверси се използват в тунели и на спирките. 

Те се бетонират в гумени ботуши. Целта е да се подобри еластичността и да могат да 

се демонтират и подменят. 

Приема се, че броят на траверсите е 1600бр/km, а в крива се увеличава до 

1840бр/km. 

Бетонната основа под траверсите е различна и съответстваща на тунелната 

облицовка или земната основа. След това се нивелира релсотраверсовата скара, 

съобразно геометрията й по план и ниво. Бетонира се между и около траверсите. Те 

остават над бетона 40mm при дървени траверси. 

Дебелината на цялата конструкция от КГР до основата е 550÷650mm. 

 

4)Скрепления. 

а) Настави. 

Релсите в метрополитените се заваряват по дължина. Нормално железния път е 

безнаставов. Основно железния път на метрополитена работи при благоприятни 

условия: сравнително постоянна температура в тунелните участъци, без пряко 

нагряване от директна слънчева светлина. Настави фиг.2.29 се използват основно при 

сигнални участъци в тунелите и при подходите към депото, когато пътят е извън 

тунела на метрото. Изолираните настави най-често са лепени. 

 

   
Фиг.2.29. Релсови скрепления 
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б) Скрепления на релсите с траверсите (промеждутъчни скрепления). 

Скрепленията са стандартни марка „К” или ПАК68И. Задължително в тях има 

гумена подложка, защото пътят е доста по-корав от този с баласт. 

Еластичните свойства на железния път могат да се подобрят и с допълнителни 

гумени елементи под траверсите или дори под бетоновата основа. Така се намалява 

динамичното въздействие върху съседните сгради. 

 

   
 

Фиг.2.30. Етапи от строителството на релсовия път в участъка сп. „Жолио Кюри“ – сп. „Г. М. Димитров“ 

 

5)Стрелки. 

В метрото се използват стандартни жп стрелки. За стрелковите съединения в 

пътя в тунелите се използват стрелки тип 49-1:9-300, 49-1:9-190 или 49-1:7-300, 49 

1:7-190. В депата и надземните участъци се използват стрелки 1:9-300; 1:9-190; 1:6-

189 – симетрични. 
 

 
 

Фиг.2.31. Принципна схема на стрелка 

 

Когато участъкът от тунела е глух, то той завършва със стрелково съединение 

фиг.2.32, така, че да се осигури преминаването в коловоза за обратната посока. 

 

 
 

Фиг.2.32. Стрелково съединение за обръщане в крайна спирка 
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ГЛАВА 3 

ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ (ТРАМВАЙ) 

 

3.1.МЯСТО НА РЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ В ГОЛЕМИТЕ 

ГРАДОВЕ.  
 

1.Поява и развитие на градския релсов транспорт. 

През втората половина на ХІХ век релсовия път навлиза в градското движение. 

Първият трамвай, задвижван с конна тяга се е появил през 1853 година в Ню Йорк, а 

през 1864 година в Петербург. 

Първият електрически трамвай е построен от руския изобретател Ф. Л. 

Пироцки 1880 година, а първата редовна линия за градски електрифициран трамвай е 

открита през 1881 година в Берлин (Лихтерфелд). 

Първоначално той е бил еднопътна релсова линия, но постепенно се обособява 

със свои специфични характеристики и особености. 

У нас първата трамвайна линия е построена в началото на ХХ век. 

Първоначално е теглена от конски впряг, а в последствие се внасят трамвайни 

мотриси. 

В края на 19 век в София се появява конски омнибус с постоянно действащи 

линии от Гурковския площад (площад "Света Неделя") до Гарата, Горна баня и 

Княжево, който софиянци наричали трамвай фиг.3.1 . 
 

 
 

фиг.3.1Първите постоянно действащи маршрути в София [4] 

 

Историята на електрическия трамвай датира от 01.12.1898 г., когато общината 

отдава Концесия за снабдяване на града с електрическа енергия и построяване на 

трамвайни линии на френското дружество "Марсилия" и на анонимното белгийско 

дружество "Електрически трамваи". 
 

    
 

фиг.3.2.Първите трамвайни мотриси [4] 

 



86 

 

На 01.01.1901 г. тържествено е открито движението на трамваите в София, с 25 

мотриси и 10 ремаркета, по 6 трамвайни маршрута с обща дължина на линиите 23 км 

единичен коловоз. Междурелсието е 1000 mm. В началото на ХХ век София има 

трамвайна мрежа със следните линии: от гарата през Шарения (Лъвовия) мост до 

днешния площад "Славейков"; Цариградска линия; Княжевска; Подуянска; 

Алабинска и т. н. 

Първите трамвайни вагони са малки, двуосни, с два мотора по 18 kW и открити 

платформи, заградени с метални решетки. Салонът е разделен на първа и втора класа. 

Ремаркетата са открити, като пътниците се качват и слизат отстрани, а кондукторът ги 

обикаля по специална пътека - стъпало. 

С увеличаването на пътниците през 1908 г. се доставят нови трамваи: 

"Сименс"- двуосни мотриси - 12 броя, разделени на две класи и 6 четириосни мотриси 

"Цепелин" с два мотора по 33 kW. 

От 1916 до 1927 г. Столичната община отнема експлоатацията на трамваите от 

белгийското дружество. По решение на общината от 1916 г. се обособява Дирекция 

на трамваите и осветлението (ДТО) с два отдела "Трамваи" и "Осветление", начело с 

директор и двама началници на отдели: "Трамваи" и "Осветление". 

От 1927 г. отдел "Трамваи" се разделя на две отделения: "Движение" и 

"Техническа работилница". Тази форма на управление се запазва до края на 1948 г., 

когато отдел "Осветление", се отделя и към общината се създава Стопанско 

предприятие СП "Софийски градски пътнически транспорт" - трамваи, тролейбуси и 

автобуси. 

През 1927 г. е организирана и обзаведена "Главна техническа работилница" на 

територията на депо "Мария Луиза". Това е годината на създаване на предприятие за 

ремонт, възстановяване и преустройство на трамвайни мотриси и ремаркета. 
 

 
 

фиг.3.3.Първото трамвайно депо „Мария Луиза“ в София 
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От 1924 г. до 1938 г. , когато са доставени последните трамваи от внос 

трамвайните линии се обслужват от: двуосни мотриси с каросерия от Рингхоферовите 

заводи в Прага; двуосни мотриси серия с кошове от "Франко-Белге" и електрическа 

част от австрийският клон на ВВС; четириосни с кошове от "Ателие металуржик дьо 

Нивел" и с електрическа част от АСЕС; ремаркета "Енерги" от Белгия; мотриси с 

изцяло желязна конструкция, производство на МАН - ЕАГ; мотриси от МАН - 

Сименс, ремаркета с една средна врата, от фабриките "Юрдинген и Вегман"; мотриси 

от фабриката "Ернесто Бреда - Милано", с електрическа част от "Ансалдо Марелли". 

На базата на натрупания опит от ремонт, като са използвани шасита на 

бракувани трамваи, през 1931 г. под ръководството на инж. Кардалев се произвеждат 

първите български ремаркета, а през 1935 г. са били построени изцяло 12 ремаркета. 

През 1934 г. в депо "Красно село" се изгражда модерна за времето си просторна 

и светла сграда, където след края на Втората световна война се премества Главната 

техническа работилница. През 1936 г. започва производството на първите български 

двуосни трамвайни мотриси с вносни контролери и мотори. 

 

 
 

фиг.3.4. Трамвайно депо „Красно село“ 

 

В края на 1951 г. техническата работилница се обособява като самостоятелен 

завод. 

През 1952 г. СП "Градски пътнически транспорт" се разделя на две 

предприятия: СП "Софийски автотранспорт" и СП "Софийски градски 

електротранспорт". В 1956 г. дейността по ремонта на трамваите и тролейбусите се 

поема от СП "Софийски градски електротранспорт". През 1959 г. експлоатационните 

транспортни предприятия се обединяват под наименованието СП "Градски 

пътнически транспорт", а от 01.07.1964 г. "Електротранспорт" се обособява като клон 

1 на Стопанско предприятие "Градски транспорт" [4]. 
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По българска конструктивна разработка през 1951 г., са построени първите 

четириосни български мотриси тип "Република". 
 

     
 

фиг.3.5. Български трамвайни мотриси: Република, София 100, Дюваг 

 

От тогава в трамвайния завод до сега са произведени следните типове мотриси: 

през 1959 г. четириосна мотриса "Комсомолец"; през 1961 г. съчленена шестосна 

мотриса "Космонавт"; през 1965г. трамвай "София" - едносъчленен, а на 01.05.1970 г. 

"София 70" - двойносъчленен; в 1979 г. "София 100" - едносъчленен; а през 1981 г., по 

случай 1300-годишнината от създаването на българската държава, трамвай "България 

1300", двойносъчленен, осемосен. 

Следващите години, отчитайки недостатъците на тези трамваи, започва 

подготовка за изграждане на нов тип конструкция с карданно задвижване и през 1986 

г. първата трамвайна мотриса тип "Т6М-700" е пусната в експлоатация. На базата на 

този трамвай през 1987 г. започва производството на мотриси за междурелсие 1435 

мм - тип "Т6МД - 1000". 

От 01.07.1987 г. СП "Електротранспорт" се разделя на няколко предприятия: 

Трамваен транспорт, Тролейбусен транспорт, Трансенерго, Трансремонтстрой и 

Въжени линии. 

През 1987 г. се открива ново трамвайно депо "Искър" за междурелсие 1435мм и 

е пусната в експлоатация първата трамвайна линия за това междурелсие . През 1989 г. 

се внасят 37 броя чешки трамваи тип "Т6В5". 

 

      
 

фиг.3.6. Чешки трамвайни мотриси Т6В5 [4] 

 

За периода 1990-1991 г. са внесени 40 броя чешки трамваи тип "Т6А2" - 1009 

мм. Същата година, на базата на едносъчленен "Т6М-700М", е произведен един 

двойносъчленен трамвай "Т8М-900", след което е спряно производството на 

български трамваи. 

През 1995г. е пусната новата трамвайна линия №22 от квартал "Изток" до 

"Младежки театър", за което са внесени от Германия 29 броя трамваи, втора употреба 

"Дюваг". 

През 1998г. започва модернизиране на трамваите "Т6М - 700М".От месец 

декември 1999г. започва производството на трамваи "Т8М-900" с частично нисък под 

и променен външен дизайн. 
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а) Т6М - 700М      б) Т8М-900 

фиг.3.7. Български трамвайни мотриси от края на ХХ век 

 

 

През месец януари 2000 г. са внесени от Германия два броя трамваи "Т4D", 

втора употреба. От месец април 2000 г. са пуснати в експлоатация 17 броя чешки 

трамваи, нов модернизиран тип "Т6А2-БГ", а от юли 2001 г. 16 броя трамваи, втора 

употреба "Т4D". 

Непосредствено с увеличаване на трамвайния парк продължава и изграждането 

на трамвайната мрежа. Общата дължина на релсовия път в 1944 г. е 79,3 км единичен 

коловоз. В периода до края на втората световна война е изградена основата на сега 

съществуващата трамвайна мрежа в София. 

От 19.05.1998г. се създава СКГТ Електротранспорт ЕАД, което от 08.12.1999 г. 

е самостоятелно акционерно дружество, което управлява трамвайния и тролейбусния 

транспорт на гр. София. От декември 2002 г. структурата се променя, като се 

обособява самостоятелно - Столичен електротранспорт ЕАД. 

Към 2002 г. трамвайният транспорт е извършил превоз на пътници по 16 линии 

с обща дължина 221 км. единичен коловоз със средна експлоатационна скорост 13,8 

км/ч. В делничен ден работят общо 190 трамвая, обслужвани от 380 водачи. Към 

2006г. трамвайният транспорт е извършил превоз на пътници по 17 линии с обща 

дължина 308 км. единичен коловоз със средна експлоатационна скорост 12,56 км/ч. В 

делничен ден работят общо 176 трамвая. 

След пускането на първия електрически трамвай до 1925 г., захранването с 

електроенергия се е осъществявало от ВЕЦ "Панчарево" и резервно захранване от 

парни машини. С увеличаване на консумацията след 1904 г. са доставени и 

монтирани последователно: моторгенератори с мощност 400 kW, производство на 

"Шарлероа" и през 1906 г. на "Оерликон". С оглед да се поддържа постоянно 

напрежение 600 V през върховия товар, е доставена и монтирана буферна 

акумулаторна батерия с капаците 972 A/h на "Сименс". След 1920г. са доставени и 

пуснати в експлоатация нови по-мощни и модерни съоръжения: живачни 

токоизправителни групи "АЕГ" - 400 kW и "Сименс" - 500 kW, токоизправителна 

група "ЧКД" - 600 kW. През 1966 г. в токоизправителна станция "Юнак" е пуснат в 

експлоатация първият силициев токоизправител "ЧКД" - 1500А (900 kW). 

В София електрозахранването на електрическия транспорт се осъществява от 

токоизправителни станции (ТИС) . Последователно са изградени ТИС "Павлово" , 

ТИС "Веслец" , ТИС "Юнак" , ТИС "Димитровска" , ТИС "Медицинска академия" , 

ТИС "Левски" , ТИС "Надежда". 

От 1970 г. до 1975 г. са построени и пуснати в експлоатация 5 броя нови 

силициеви токоизправителни станции : ТИС "Красна поляна", ТИС "Дървеница", 

ТИС "Перловец", ТИС "Военна рампа" и ТИС " Възраждане". През 1971 г. е пуснато в 
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експлоатация и телеуправление "Възраждане" с възможност за дистанционно 

управление на 20 бр. ТИС. 

Във връзка с бързото развитието на трамвайния транспорт след 1975 г. се 

пускат в експлоатация нови мощности: ТИС "Мотописта" , ТИС "Люлин" , ТИС 

"Искър" , ТИС "Дружба" , ТИС "Алиенде" , ТИС "Западен парк" , ТИС "Бакърена 

фабрика", ТИС "Банишора" , ТИС "Хаджи Димитър". 

Нарастването на инсталираната мощност от 1901 г. до 2000 г. е от 550 kW на 

125 950 kW, а преработената електроенергия, съответно - от 500 kW/h на 68 500 kW/h 

с връх през 1990 г. - 85 900 kW/h [12]. 

От 2000 г. започна монтаж на нова система за дистанционно управление на 

токоизправителни станции "Телегир 805" с оборудване на швейцарската фирма 

"Ландис-Гир" и възможност за команда на 40 бр. ТИС. 

В момента електрозахранването на електрическия транспорт в гр. София се 

осъществява от 24 бр. ТИС с над 73 бр. токоизправителни агрегата. 

Контактна мрежа. До 1924 г. токоснемането се извършвало с ролкови 

плъзгачи, след което се преминава на нова конструкция чрез плъзгач. За контактен 

проводник е използван меден кръгъл проводник със сечение 50 кв. мм. През 1927 г. се 

преминава на профилен проводник, като укрепването към изолаторите и снаждането 

им се осъществявало със специални клеми. Сега се използва проводник със сечение 

100 кв. мм. През 1930 г. се експериментират и въвеждат в експлоатация порцеланови 

изолатори  [12]. 

 

 

      
 

фиг.3.8. Контактна мрежа за трамвайни линии 

 

 

До 1931 г. точките на окачване са на разстояние от 35-40 м, но поради 

недоброто токоснемане, искрене и прегаряне на контактния проводник, тези 

разстояния се намаляват на 15 до 20 м. 

Към края на 1961 г. трамвайната контактна мрежа е над 100 км, а 

тролейбусната над 52 км. Следващите 10-15 г. се характеризират с реконструкция на 

съществуващите мрежи. Към края на 2001 г. общата дължина е над 210 трамвайна и 

274 км тролейбусна мрежи. 

Към края на 2006 г. общата дължина е над 263 трамвайна и 257 км тролейбусна 

мрежи. 

За първи път през 1930 г. е направен сполучлив опит за електрическо 

управление на задвижването на входяща трамвайна стрелка. Към края на 2001 г. 

всички входящи стрелки са автоматизирани и се командват от кабината на ватмана. За 

първи път през месец юни 2000 г. е въведено дистанционно управление, чрез 

радиосигнал пред хотел "Хемус" - отклонението за Лозенец. На същия принцип е 
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монтирана за първи път автоматична тролейбусна стрелка (СТУ) с дистанционно 

радиоуправление на тролейбусна линия №5-отклонението за Окръжна болница. 

 

Кабелна мрежа. Кабелите за средно напрежение са 10/20 kV. 

От 1901 г. до 1961 г. захранващото напрежение е било 7 kV, получавано от 

районните подстанции. От 1961 г. до 1967 г. става постепенно преминаване към 

захранващо напрежение 10 kV. За всяка токоизправителна станция е осигурено 

двойно захранване. Първоначално захранващите кабели са маслен тип, а по-късно, 

след 1965 г., започват да се използват последователно: сухи кабели с медни жила, 

кабели с алуминиеви жила и кабели с полиетиленова изолация. В края на 2001 г. 

захранващите кабели 10/20 kV възлизат на 57 бр. с обща дължина 158 320 м. 

Постояннотоковите кабели са с напрежение 600V. Първоначално захранването 

на трамвайната и тролейбусна контактна мрежи се осъществява от маслени кабели. 

Към 1961 г. общата дължина на кабелната мрежа е над 105 000 м , а на въздушните 

хранителни линии 15 000 м. През 1975 г. общата дължина нараства на 450 000 м. През 

1981 г. се внедрява нов тип сух кабел с медно жило. Започва поетапна подмяна на 

маслените кабели, като до 1990 г. почти всички кабели са подменени. Общата им 

дължина възлиза на 525 650 м  [12]. 

През 1995 г. е изработен сух кабел с пластмасово покритие с алуминиево жило 

със сечение 500 кв.мм. Той напълно замества по-скъпия (над три пъти) кабел с медно 

жило. 

Към 2001 г. общата дължина на кабелната мрежа надхвърля 643 800 м , като 

броя на кабелите е 667. Към 2006 г. общата дължина на кабелната мрежа надхвърля 

740 000 м. 

 

Релсовият път първоначално се поддържа от специално създадена група и 

звено произвеждащо резервни части в специализирана работилница. От 1965 г. 

Термитно-стрелковата работилница и групата на контактно-кабелната мрежа и 

токоизправителните станции се обединяват в клон "Релсов път, мрежи и ТИС". В края 

на 1975 г. предприятието влиза в състава на "Електротранспорт" под името секция 

"Релсов път", а от 1987 г. се обособява Акционерно дружество "Трансремонтстрой" 

АД, като дъщерно дружество на СКГТ - Холдинг -ЕАД. 

 

    
 

фиг.3.9. Релсов път за трамвайни линии 
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При пускане на първите трамвайни мотриси в София , релсовия път е с 

дължина 23 377 м, като трамвайните линии са с единичен коловоз с места за 

разминаване, без обръщателно ухо в края. 

Релсите са тип "Феникс" (улейни), свързани с джонтови връзки. Кривите се 

изпълнявали от релси тип "Виньол" - двойни, като вътрешната релса е служила за 

контрарелса. Построените линии са с междурелсие 1000 (1009)мм. 

Първите стрелки са внесени от Белгийското дружество, а по-късно от Англия, 

Австрия, Чехия и Германия. 

През 1936 г. работилницата за производство на стрелки е изработила първата 

"сборна" стрелка, копие на доставените от Чехия. От 1936 г. досега всички стрелки, 

кръстовки и други съоръжения, възли и детайли, необходими за трамвайният релсов 

път, се изработват от стрелковия цех на предприятието. 

До 1970 г. трамвайният релсов път е полаган предимно в паваж. След 1970 г. се 

използват няколко технологии: бетониран трамваен релсов път, трамвайни панели с 

дължина 12,5 м и др.През 1982 г. заедно със специалисти от Унгария започва 

усвояването на строителство на трамваен релсов път в панели с дължина 6 м. По този 

метод е построен над 50 км релсов път. 

През 1983 г. е изработен нов автомат за трамвайна стрелка, който на 

техническото изложение в гр. Пловдив е отличен със златен медал. Монтирани са 

първите нагреватели на трамвайните стрелки. 

През 1980 г. - 1985 г. се закупуват: уникалната и единствена до момента у нас 

траверсоподбивна машина за трамваен релсов път, релсоогъваща машина "Жисмар", 

улеочистач, шлайфмашини, гайковерти, релсопробивни и релсоотрезни машини  [4]. 

През 1987 г. започва изграждането на трамваен релсов път с нормално 

междурелсие - 1435 мм. 

През 1998 г. - 2000 г. продължава усъвършенстването на технологията за 

изработване на трамвайни стрелки, с експериментирането на нов тип с пружинни 

езици. Експериментът се провежда съвместно със специалисти от предприятието 

"Прашка строярна" - Чехия. 

Общата дължина на трамвайния релсов път в края на 2001 г. е: 169 000 м за 

междурелсие 1009 мм и 39 000 м за нормално междурелсие 1435 мм. Общият брой на 

трамвайните стрелки е: 231 броя в експлоатация и 292 броя в депата. 

Общата дължина на трамвайния релсов път в края на 2006 г. е: 169 000 м за 

междурелсие 1009 мм и 40 000 м за нормално междурелсие 1435 мм. 

 

 

2.Основни елементи на трамвайния път и условия за неговата работа. 

Трамвайният релсов път се състои от земно платно, горно строене и изкуствени 

съоръжения. 

Основните задачи на релсовия път са: 

 да направлява движението на подвижния състав; 

 да поема натоварването от подвижния състав; 

 еластично да преработи натоварването; 

 да го преразпредели на по-голяма площ. 

Пътят и всички негови елементи трябва да осигурят непрекъснато, безопасно и 

правно движение на подвижния състав с определените скорости. 
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Горно строене: 
1.релси; 

2.траверси; 

3.релсови скрепления; 

4.баласт; 

5.трамвайни стрелки и кръстовини. 

Долно строене: 
6.земно платно: изкопи, насипи; 

7.изкуствени съоръжения. 

 

фиг.3.10. Основни елементи на трамвайния релсов път 

 

Земното платно е основа за горното строене. То изравнява неравностите на 

релефа, отвежда водите, предава натоварването от баласта на земната повърхност. 

Изкуствените съоръжения са мостове, водостоци, тунели, подпорни стени, 

дренажи и  различни конструкции, служещи за отвеждане на повърхностни и 

подпочвени води и т.н. 

Елементите на горното строене са: релси, траверси, скрепления, специални 

части (стрелки, кръстовини фиг.3.11а, пресичания), температурни компенсатори 

фиг.3.11б, баласт и пътни настилки. 

Без пътните настилки останалите части се срещат и при железопътните линии. 

Макар и с различна форма, те изпълняват същите и нови функции при градските 

железници. 

Пътните настилки не се определят от релсовия път, а от изискванията на 

градското благоустройство и автотранспорта, но така или иначе, те влияят на 

работата на железния път. Пътните настилки най-често са: асфалтови, паважни, 

бетонови. 

 

     
а)трамвайна стрелка с кръстовина   б)температурен компенсатор 

фиг.3.11. Конструктивни елементи на горното строене 

 

Релсовият път е единна, инженерна конструкция, която работи в сложни 

условия. Тя винаги работи в сложно напрегнато състояние. При взаимодействие 

между подвижния състав и релсовия път възникват разнородни ускорения и сили. 

Факторите, които влияят на състоянието на пътя са: естествени и 

експлоатационни  [10]. 

Към естествените фактори се отнасят: 

 Атмосферни и подпочвени води. Те намаляват носещата способност и 

увеличават еластичните и остатъчни деформации; 

основна площадка на земното платно 

Горно 

строене 

1 2 

3 

4 

Долно 

строене 
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 Замърсяване на баласта. Затруднява оттичането на водите, създават условия 

за развитие на пропадания и баластни чували в земното платно; 

 Сезонните изменения на температурата предизвикват температурни 

напрежения; 

 Химическо влияние на средата. В градовете влияят допълнителни 

химически фактори, проявяващи се при дъжд, снеговалеж и т.н. 

Обработката на улиците със сол и т.н.; 

 Влажност, прах, заледяване и т.н. Те предизвикват усилване на корозията и 

износването. 

Към експлоатационните фактори, които възникват само при движение на 

подвижния състав, се отнасят: 

 Статично натоварване от подвижния състав; 

 Динамично натоварване, породено от движението; 

 Хоризонтални надлъжни и напречни сили възникващи в различни участъци 

от железния път; 

 Скорост; 

 Товаро-напрежение. 
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3.2.ГАБАРИТНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТРАМВАЙНИТЕ ЛИНИИ 
 

1)Трамваен релсов път и градска улица. 

а) Статическото натоварване е малко ~80kN/ос  [11]. Динамичното натоварване 

е малко, защото скоростта на движение е малка (до 60km/h). 

б) При трамваите всички колооси са за движещи. Рядко има носещи оси, както 

при вагоните на влаковете. Това води до по-голямо износване. Към същото води и 

честото спиране и потегляне на трамваите: на спирки, светофари и т.н. 

в) Трамвайните линии са с големи надлъжни наклони (до 70‰) и кръгове с 

малки радиуси (до 20m). Те следват наклона на улицата и влизат в кръстовища. 

г) Трамвайните линии, често са част от градската улица. Това води до 

замърсявания, износвания и пропадания. 

д) Трамвайните линии са пътническите и служебни. По първите се обслужват 

пътниците, а по вторите стават връзките с депа, ремонтни заводи и т.н. 

е) Трамвайните линии биват: скоростни и обикновени. Скоростните трамваи са 

със скорост на движение 25÷60km/h. При обикновените скоростта на движение е 

малка. Достига и до 10÷15km/h в централната градска част. Скоростните трамваи са 

обособени в самостоятелни трасета извън уличното платно. 
 

           
фиг.3.12. Трамвайни мотриси – схеми за определяне на габарита 

 

 

2)Габаритни размери на трамвайните линии. 

а) Трамваен път съвместно с автомобилен път. 

Той може да се разположи по средата на булеварда фиг.3.13 или отстрани на 

самостоятелно трасе фиг.3.14. Габаритните ограничения в зоната на спирка – 

фиг.3.15. 

 
 

фиг.3.13. Габаритни изисквания за трамвайна линия на обособено трасе в средата на улицата 
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фиг.3.14. Габаритни изисквания за трамвайна линия на обособено трасе в единия край на булеварда 

 

 

 
фиг.3.15. Габаритни изисквания за трамвайна спирка спрямо околните сгради 

 

В зависимост от това дали е отделен от автомобилното движение с бордюри и 

(или) огради той може да бъде обикновен или скоростен фиг.3.16. 

 

 

 
фиг.3.16. Габаритни изисквания за трамвайна линия на обособено трасе - скоростен трамвай 
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б) Трамваен път на самостоятелно трасе. 

Най-често това е скоростен трамвай фиг.3.16. Ако е подходящо определено 

трасе, то той може да развие скорости до 60km/h.  
 

 
фиг.3.17. Трамвайно трасе в средата на булеварда 

 

 

    
 

  
 

фиг.3.18. Трамвайно трасе в двата края на булеварда 
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Трамвайната линия може да се проектира в средата на булевард или в края 

фиг.3.14. Отделена е с парапет или огради и достъпът до спирките е с подлези. 

 

 
а)Снимка на депо „Искър“ 

 

 
б)Поглед от самолет 

фиг.3.19. Трамвайно депо „Искър“ 
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3.3.ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ 

В ПЛАН И НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ 

 

 

1)Общи сведения. 

Вертикалното и хоризонталното положение на релсовия път в условията на 

населено място или улица се дава с план и напречни профили. 

Планът на линията е графично изображение, показващо проекцията на трасето 

в хоризонтална равнина. 

Надлъжния профил е надлъжен разрез на земната повърхност и конструкцията 

на железния път по оста на пътя. 

Напречните профили са типови и конкретни. Те представляват напречен разрез 

на релсовия път перпендикулярно на оста на трасето. 

Във връзка с особеностите на трамвайната линия и градското застрояване в 

плана, надлъжния и напречните профили има редица особености. 

 

 

 

 
 

фиг.3.20. Оразмерителна трамвайна мотриса [11] 

 

 

 

2)План на трамвайна линия. 

Планът на линията е съставен от последователно редуващи се прави и криви 

участъци, стрелки, съединения и пресичания на две или повече направления фиг.3.21. 

Планът се изработва в мащаб 1:2000; 1:500. Отделни възли и кръстовища се 

изработват в М 1:200 или М 1:100. 
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Фиг.3.21.План на кръстовище с трамвайна линия 

 

Върху плана на трамвайната линия се нанасят: 

 Оста на трасето или осите на релсите (според мащаба); 

 Елементите на хоризонталните криви; 

 Километраж и пикетаж; 

 Подробна ситуация: застрояване, улици, кръстовища, безрелсови пътища, 

комуникации, ВИК; 

 Дренажна система и водоотводни съоръжения; 

 Стрелки, пресичания, кръстовини и т.н. 

 

Най-често планът на линията се проектира върху подложка, която е част от 

кадастралната основа. Местоположението на трамвайната линия трябва да бъде 

хармонизирано с останалите комуникации: автомобилни пътища, електро, телефонни 

и други линии. 

Отводняването на трамвайното трасе трябва да е съобразено с градската 

канализация. Водоотводните съоръжения и дренажите трябва да са съобразени с 

градската среда. 

Максималният радиус на хоризонталните криви е 2000m. 

Минималният радиус се определя според проектната скорост и надвишението: 

max

2

max
min 8,11

H

v
R   при междурелсие 1435 mm. 

max

2

max
min 2,8

H

v
R    при междурелсие 1009 mm. 

където: 

R – радиус на кривата в m. 

v – проектна скорост в km/h. 

h – надвишение в кривата в mm.  

Максималното надвишение е 150mm при s=1435mm и 100mm при s=1009mm. 

Надвишението се изчислява с точност ±5mm. Минималното надвишение, което може 

да се изпълни е 20mm. При изчисляването на надвишението, то се закръглява на 

20mm, ако е между 10 и 20mm и на 0mm, ако е под 10mm. 

R 

R R 
R 

R R R R 
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Минималните радиуси са: дадени в таблица 1. 
 

 

Минимални радиуси в m при междурелсие 1009 и 1435mm  [11]      Таблица № 3.1 

№ Трамваен релсов път и условия при проектирането на трасето 
Междурелсие s, mm 

1009 1435 

1 Трамваен релсов път – ново строителство vmin=50 km/h, Hmax=100/150 mm 120 120 

2 Съществуващ релсов път и реконструкции 20 20 

3 Трамваен релсов път, обработван с тежка пътна механизация 100 250 

4 Трамваен релсов път за преминаване с тежка механизация 30 100 

5 
Трамваен релсов път за преминаване на железопътни возила от магистралния транспорт и 

локомотиви, теглещи състави за строителство на железния път 
- 190 

 

При движението на подвижния състав в крива се допускат непогасени 

странични ускорения: 

- центробежно странично ускорение авн: 

65,0
.

.6,3 2

2

max 
s

Hg

R

v
aвн m/s

2 

 

- центростремително ускорение авт: 

00,1
.6,3

.
2

2

min 
R

v

s

Hg
aвт m/s

2 

където: 

vmax, vmin – максимална и минимална скорост на движение в хоризонтална крива 

в km/h. 

R – радиус на хоризонталната крива в m. 

g=9,81 m/s
2
 – ускорение на земното притегляне. 

H – надвишение на външната релса в хоризонтална крива в mm. 

s – междурелсие в mm. 

 

Минималните радиуси на хоризонталните криви с максимални надвишения 

hmax=100 или 150mm при липса на непогасено странично ускорение с изчислен в 

таблица 2. 

 

 

Минимални радиуси на хоризонтални криви при hmax, ацб=0 m/s
2
. [11]    Таблица 3.2 

Проектна скорост, km/h Минимален радиус, m 

s=1009 mm s=1435 mm 

30 74 71 

40 130 130 

50 210 200 

60 300 290 

70 400 390 

80 530 510 

 

 

Ако се допусне максимално допустимото странично ускорение ацб=0,65 m/s
2
,  

то минималният радиус на хоризонталните криви се получава (таблица 3.3). В случая 

надвишението се приема да бъде максимално допустимо hmax=100 или 150mm. 
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Минимални R на хоризонтална крива при ацб=0,65 m/s
2
,  [11]  Таблица 3.3 

Проектна скорост, km/h Минимален радиус, m 

s=1009 mm s=1435 mm 

30 44 43 

40 78 76 

50 120 120 

60 180 170 

70 240 230 

80 310 300 

 

 

Ако надвишението, с което проектира кривата е по-малко от максималното, то 

минималният радиус се изчислява в зависимост от приетото надвишение и проектната 

скорост: 

max

2

max
min 8,11

H

v
R   при междурелсие 1435 mm. 

max

2

max
min 2,8

H

v
R    при междурелсие 1009 mm. 

 

Приетите радиуси се закръгляват на 1m при радиуси до 100m и на 10m при 

радиуси над 100m. 

 

Минималният радиус Rmin на крива без надвишение при трудни условия, 

наложени от градоустройствени решения и при гаражни и маневрени коловози, се 

определя по формулата (таблица 3.4): 

 

vR 25,0min   

където: 

v – проектната скорост в km/h 
 

 

Минимален допустим R на крива без надвишение [11]   Таблица 3.4 
Скорост v, km/h 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Минимално допустим радиус R, m 25 56 100 225 400 625 900 1125 1600 

 

 

Преходът на надвишението е 1:k, където k=5V. Максималната стойност на k е 

2000. Дължината на прехода на надвишението е 
1000

.Hk
LПН  . 

 

 

 
фиг.3.22. Преход на надвишението при трамвайна хоризонтална крива [15] 

LПН 

H 1:k 
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Разстоянието между две независими съседни криви е 20m. Ако не е предвидено 

преминаване на жп възли с разрешение на Столична община може да се намали до 

8m. Ако не се осигури се проектира кошова или контра крива. 

Преходна крива не се поставя при крива, за която е изпълнено условието: 

Rmin=0,25.V (няма нужда от надвишение). 

 

 
 

 
фиг.3.23.Основни изисквания за елементите на преходна крива 

 

 

Преходната крива може да бъде всяка крива, която осигурява плавен преход от 

права до необходимия радиус: кубическа парабола, съставна спирала [11, 14]. 

 

Минималната дължина на една крива в пътя е 20m, включително с преходите. 

Може да се намали до 6m при депа и обръщателни криви. 

 

Когато крива с надвишение попада в обсега на автомобилен път или 

кръстовище, то пътното платно трябва да се оформи, така че движението на релсовите 

транспортни средства да бъде плавни и безопасно. 

 

 

3)Надлъжен профил. 

а) Определение. 

Напречният профил по принцип е надлъжен разрез на терена и конструкцията 

на железния път по оста на трасето. Той представлява чертеж с различни мащаби за 

дължините и височините. Мащабът за дължини съвпада с мащаба на плана, а мащабът 

за височини зависи от сложността на терена. 
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а)Къса преходна крива 
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б)Дълга преходна крива 

фиг.3.24. Трамвайна преходна крива – съставна спирала [11] 

 

 

 

Съгласно правилника (норми) за проектиране на трамвайни линии 

определението е: „Надлъжен профил на трамвайния релсов път се нарича проекцията 

на трамвайното трасе във вертикална равнина, прекарана през оста му. Линията в тази 

равнина, определяща положението на пътя се нарича нивелета. Нивелетата минава по 

средата на равнина, свързваща горните ръбове на релсите”. 

 

б) Общ вид, части и елементи. 

Надлъжните профили са схематични и подробни според етапа на 

проектирането. Видът им съществено се променя при строителство на нова или 

реконструкция на съществуваща трамвайна линия. 
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фиг.3.25. Принципен надлъжен профил при ново строителство [11] 
 

Най-важните части на надлъжния профил са теренната линия (терен) и 

нивелетната линия (нивелета). Нивелетата може да бъде на височината на земното 

платно, но може да се работи и с кота глава релса. Понякога се нанасят и двете 

стойности, защото кота глава релса се съгласува с кота настилка, кота земно платно с 

изкуствените съоръжения. 

Надлъжният профил се състои от отделни елементи определени с дължина и 

наклон. Те се свързват с полигонални или кръгови криви. Чупка с големина Δi по-

голяма от 5‰ за нови 7‰ за съществуващи трамвайни релсови пътища се заменя с 

плавно свързване: полигонална или вертикална крива. 

 
фиг.3.26. Съчетаване на елементите на надлъжния профил 

 

При полигонално свързване се прилагат елементи с минимална дължина 8m и с 

алгебрична разлика Δi най-много 2‰. Тези елементи могат да бъдат проектирани с 

различни реални дължини, но с еднакви хоризонтални проекции или елементи с 

i1 
i2 

i3 

ℓ1 ℓ2 ℓ3 
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еднакви реални дължини. В първия случай кривата е парабола, а във втория – се 

доближава до окръжност. 

 

Вертикалните криви в преобладаващия си брой са част от окръжност с радиус 

минимум 500 м, като за първа категория трамваен релсов път е 2000 м.  

Наклонът i е: 


h
tgi


  . Измерва се в ‰ промили . Знакът му е положителен 

при изкачване и отрицателен при слизане. 
 

 
фиг.3.27. Действителен надлъжен наклон 

 

 

В точките на пресичане на два съседни профилни елементи се получават 

вертикални чупки, които биват изпъкнали и вдлъбнати. Големината на вертикалната 

чупка се измерва с алгебричната разлика Δi: 

 

               
   21 iii          21 iii   

 

 

                  
   21 iii          21 iii   

фиг.3.28. Големина на вертикалните чупки 
 

Ръководящият наклон (ip) е най-големият, продължителен в прав участък 

наклон, който може да се използва при проектиране на една трамвайна линия и който 

се преодолява от трамвайна мотриса с оразмерително тегло и проектна скорост V. За 

ново строителство ip е най-много 40‰. При минимален наклон по-малък от 5‰ се 

предвиждат специални условия за отводняване на трамвайното трасе. 

Надлъжният профил по принцип трябва да се проектира с безвредни наклони – 

без използване на спирачен режим при спускане. 

 

в) Изисквания към надлъжния профил. 

 Минималната дължина на елементите от надлъжния профил трябва да бъде най-

малко 30m; 

 Алгебричната разлика между два съседни надлъжни наклони не трябва да е по-

голяма от 60‰ . Δi≤60‰; 

i 

ℓ 

Δh 

α 

+i1 
i2 

i1 +i2 

i1 

i2 
i1 

i2 
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 Не се допуска поставяне на вертикална крива и чупка в надлъжния профил в 

обсега на: стоманени мостове без баластова призма; хоризонтални и преходни 

криви; преходи на надвишението; специални съоръжения и устройства; 

 Максимален надлъжен наклон на коловози, където се гарират трамвайни 

мотриси (на обръщателни криви (уши), депа, работилници и други е 2,5‰). 

Максималният наклон при пресичане на две трамвайни линии е до 30‰ и с 

дължина не по-малка от 50m; 

 При ново строителство стрелки и кръстовки се поставят в участъци с 

максимален наклон до 20‰; 

 При участъци с наклон 0÷5‰ се дава решение за функционално отводняване; 

 Пресичането с жп линии става на две нива. Изключение се допуска за 

съществуващи пресичания; 

 В областта на кръстовища и пресичания с автомобилни пътища, нивото на 

трамвайния релсов път не трябва да застрашава сигурността и движението на 

нерелсови транспортни средства. При реконструкция се допускат съгласувани 

компромисни варианти; 

 В обсега на хоризонтални криви ip се намалява със стойността на еквивалентния 

[11]: 

R

s
ie

.350
  

където: 

 s=1435 или 1009 mm – междурелсие. 

 

 В обсега на тунели с дължина до 300m, минималният наклон е 3,5‰; 

 Минималният радиус изпъкнала и 500m при вдлъбната. 

 

Под „трудни условия” се разбират: участъци с наклон над 40‰; дълги над 200m 

участъци с наклон над 35‰; участъци на вертикалните криви е за нови трамвайни 

трасета: 3000m при изпъкнала и 2000m при вдлъбната чупка.  

При реконструкция на съществуващ трамваен релсов път: 1000m при в 

хоризонтални криви с радиус под 75m, разположени непосредствено след спускане с 

наклон над 40‰ или след дълго спускане с наклон над 35‰. 
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3.4.ГОРНО СТРОЕНЕ ПРИ ТРАМВАИТЕ: РЕЛСИ, ТРАВЕРСИ, 

СКРЕПЛЕНИЯ, БАЛАСТ. СЪЧЕТАНИЕ С ПЪТНИТЕ НАСТИЛКИ 

 

 

1)Основни елементи на горното строене при трамвайни линии. 

Към горното строене спадат: 

 релси; 

 траверси; 

 скрепления, настави; 

 баластова призма; 

 безбаластови конструкции; 

 автомобилни настилки; 

 стрелки, кръстовки и пресичания; 

 температурни компенсатори. 

 

Конструкцията за горното строене за трамвайния релсов път се избира в 

зависимост от: 

 товаронапрежение и проектна скорост; 

 тип на улицата; 

 архитектурно-градоустройствени изисквания; 

 план и надлъжен профил на пътя; 

 икономичност. 

В местата, където трамвайната линия пресича жп линия на едно ниво, трябва да 

са в хоризонтален участък или с надлъжен наклон не по-голям от 2,5 ‰ и дължина не 

по-малка от 15 м. Конструкцията на пътя и съоръженията трябва да се съгласува с 

БДЖ. Максималният наклон на трамвайния път на подходите към пресичането, 

трябва да се приеме не по-голям от 30 ‰ и дължина не по-малка от 50 м. 

 

2)Релси. 

Релсите за трамвайни пътища могат да бъдат: 

 улейни – несиметрични спрямо вертикалната им ос; 

 виньолови; 

 безстеблени. 

Конструкцията на горното строене на трамвайния релсов път и неговите 

елементи трябва да се избира в зависимост от: товаронапрежение, скорост на 

движение, тип на улицата, архитектурни и градоустройствени изисквания, план и 

надлъжен профил на релсовия път и икономически изисквания. 

Виньоловите релси се поставят под наклон 1:20, а улейните без напречен 

наклон [11]. 

Виньоловите релси са: P38, R43, S49. Виньоловите релси са същите, както и 

при железниците. Те се използват при трамвай на самостоятелно трасе. 
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фиг.3.29. Виньоловите релси за трамвайни линии: P38, R43, S49. 

 

 

Безстеблени релси са B53, B60 фиг.3.26.  

      
фиг.3.30. Безстеблени релси: B53, B60. 

 

 

Безстеблените релси се използват при безбаластови конструкции фиг.3.27. 

Тогава пътят е по-корав и релсата може да се изработи без стебло (шийка). 

 

   
 

а)Монолитен, построен на място     б)С панели и безстеблени релси 

фиг.3.31. Безбаластов трамваен път 

 

 

Улейни релси са несиметрични спрямо вертикалната си ос. У нас се използват: 

Ri60, TB60, TB65, NT3, NT1, T58, T62, 180P, 180S, Ri59 [11]. 
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Улейните релси са характерни за трамвайните линии. При тях улеят се прилага 

за по-голяма сигурност на движението. Те се използват в различни комбинации с 

траверси, автомобилни настилки и т.н. Най-често те са скрити в пътната настилка: 

павета, асфалтобетон, бетон или в комбинация. 

       
 

       
 

фиг.3.32. Улейни релси: Ri60, TB60, TB65, NT3, NT1, T58, T62, 180P, 180S, Ri59. 

 

Често се срещат и конструкции без траверси. При тях междурелсието се 

запазва чрез метални напречници, закрепени за релсите фиг.. Тази конструкция е 

скрита в настилката на улицата. Ако трамвайната линия е на самостоятелно трасе, 

извън уличната настилка, то тя се строи най-често с класическа конструкция релсов 

път – релси и траверси в баласт. 

 
а) без траверси с метални напречници     б)С панели и безстеблени релси 

фиг.3.33. Конструкции на трамваен релсов път [12] 
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Междурелсието е 1435mm и 1009mm. То може да бъде самостоятелно или с три 

релси, за да се гарантира движението в предходни участъци. 
 

 
 

 

 
 

фиг.3.34. Конструиране на междурелсието при три релси. 

 

Допуска се отклонение в междурелсието от +3mm до – 2mm при ново 

строителство и реконструкция от +13mm до – 4mm при редовна експлоатация 

фиг.2.35. 
 

   
 

фиг.3.35. Подготовка на релсовите звена за строителството. 

 

Свободната хлабина между релси и колоос е минимум 4mm. 

Размерът на улеите е: 

 за трамваен подвижен състав ширина 35mm дълбочина 22mm; 

 за жп възела и механизации ширина 45mm дълбочина 38mm. 

Ако улея се определя не от релсата, а от друг елемент, то ширината се 

увеличава на 50mm.  

Контрарелсите се прилагат при трамваен път , разположен на мостове, надлези, 

естакади и насипи с височина над 2 м; при стрелки и кръстовки; при трамваен път 

първа категория в хоризонтални криви с радиус под 200 м и когато конструкцията не 

е специално осигурена за поддържане на улея. 

Износването на релсите е вертикално и странично 
 

Допустимо износване на релсите    Таблица 3.5 
Максимално допустимо износване Тип на релсите 

улейни виньолови 

Вертикално износване 18 mm 20 

Странично износване 18 20 

1435 mm 

1009 426 

1435 mm 

1009 426 
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Релсовият път по правило е безнаставов фиг.3.36. Допуска се полагане на 

наставов релсов път временно в жилищни райони и постоянно извън тях. Заварките 

на релсите могат да бъдат алуминиево-термитни, електроженни, електро-контактни, 

газово-пресови и др. Повърхностният слой трябва да бъде като на стандартната релса. 

След заварката релсовата повърхност се шлайфа. Навареният метал трябва да има 

якостно-механичните характеристики на стандартната релса. 

 

   
фиг.3.36. Заваряване на релсите при безнаставов трамваен път. 

 

 

Минималната дължина на вложената в пътя релса е 6 м. Разминаването на 

релсите в наставите не трябва да надвишава ± 4мм за междурелсие 1435 мм и ± 3мм 

за междурелсие 1009 мм при ново строителство и реконструкция. По време на 

експлоатацията разминаването може да достигне ± 15мм за междурелсие 1435 мм и ± 

12мм за междурелсие 1009 мм. 

Разширението на трамвайния релсов път се дава при хоризонтални криви с 

радиус под 75 м таблица 3.6.  

 
Разширение на релсовия път в хоризонтални криви   Таблица 3.6 

Радиус в м 20-30 31-40 41-50 51-74 ≥75 

Разширение в мм 7 5 3 2 0 

 

Разширението се дава с вътрешната релса, плавно в преходната крива или в 

правия участък с дължина , определена при плавен преход 1 мм на 1 м. 

Релсите се считат за негодни при: разслоявания и откъртвания на метала на 

главата от повърхността на търкаляне; напречни пукнатини в главата на релсата; 

надлъжни пукнатини в главата; смачкване и неравномерно износване на главата ; 

дефекти и повреди на шийката на релсата; дефекти и повреди в петата на релсата и 

счупване на релсата по цялото сечение. 

 

 

3)Траверси. 

В трамвайните линии се използват дървени или стоманобетонни траверси. Те 

трябва да бъдат най-малко 1440 бр/km за права и 1520 бр/km за криви при наставов 

път. При безнаставов път минималният брой траверси е 1600 бр/km. 

Някои конструкции на улейни стеблени релси без траверси се свързват 

помежду си със стоманени напречници. Най-големите разстояния между 

напречниците е 2m при криви с R=20÷100 m и 250 m при криви и криви с R>100 m. 
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Дървените траверси трябва да отговарят на изискванията за жп траверси, само 

дължината им е съобразена с междурелсието 2 m при 1009 mm и 2,5m при 1435 mm. 
 

     
 

фиг.3.37. Трамваен път на дървени траверси в открито пространство към депо. 

 

Стоманобетонните траверси при s=1435 mm са стандартните за жп линии, а при 

s=1009mm се прилагат трамвайни траверси БДС10285-85. 

 
фиг.3.38. Стоманобетонови траверси за нормална междурелсие. 

 

 
фиг.3.39. Стоманобетонов траверс СТ-4Д за нормално междурелсие. 
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Трамвайните траверсите за междурелсие 1009 mm са: 

ТСТ-3А   армирани с 20 броя струни с ф=3 mm. 

ТСТ-3Б   армирани с 42 броя с ф=3 mm. 

За междинни участъци, където ще се преминава от тясното към нормалното 

междурелсие се прилагат и траверси за двете междурелсия. Те са СТ4 с допълнителни 

отвори за монтиране на подложката и за междурелсие 1009mm. 

Дървените траверсите се считат за негодни при: здраво подрелсово сечение с 

дебелина под 10 см; разрушена дървесина около отворите за тирфони и крампони над 

4 см; надлъжни пукнатини по цялото сечение, по-дълги от 1 м, мерено от челото; 

отчупена дървесина между две пукнатини и цялостно напреднало загниване на 

дървесината. 

 Стоманобетонните траверси са негодни при: пукнатини с дебелина над 5 мм, 

преминаваща през двата отвора за анкерните болтове; оронване на бетона около 

отворите над 30% от площта на подложката; разкъсване на армировката, установено 

чрез ръждиви петна по бетона.  

 

 

4)Баласт. 

Баластът за трамвайните линии е стандартният за жп линии. Ограничава се 

големината на зърната в границите 25 до 50 мм. Дебелината на баластовата призма е 

минимум 250mm. Общата дебелина на безбаластовите конструкции трамваен път е 

минимум 600mm. 

Ширината на баластовата призма е поне 400mm извън траверсите при не 

подпряна странично и 100mm при подпряна с бордюри. 

 

                 
 

фиг.3.40. Конструиране на горното строене при подпряна и свободна баластова призма. 

 

 

Височината на баласта при ново строителство и реконструкция е до: ниво горен 

ръб траверса (средата) при наставов път и до болта на скреплението (ПАК) при 

безбаластов път. Допуска се замърсяване на баластовата призма до 40 тегловни 

процента. 

 

 

5)Скрепления. 

При трамвайните линии се използват традиционните наставови и междинни 

скрепления. Наставовите релсови скрепления трябва да имат две надлъжни връзки и 

минимум 4 броя болтове и пружинни шайби при път върху траверси и 8 броя болтове 

и пружинни шайби при безтраверсов път. Вертикалната неравност при наставите не 

трябва да бъде по-голяма от 1 мм мерено при база 1 м. 

Междинните скрепления могат да бъдат традиционни и еластични. Елементите 

на скрепленията са традиционните за железопътния транспорт: тирфони, крампони, 

подложки, стегателни плочки, включително и еластични. 

200(190) min 40 min 40 

280(270) 

25 
1:1,5 1:1,5 

200(190) min 10 min 10 

280(270) 

25 
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фиг.3.41. Плаващ настав за релси тип S49 и метализация на релсите в електрифициран участък 

 

 

Нормално скреплението е марка „К” или ПАК68И. Изключения се допускат за 

съществуващи конструкции.  

 

Недопустимите неизправности при скрепленията са: изкривени, напукани и 

счупени елементи – болтове, подложки, връзки и уплътнения; болтове с намаление на 

диаметъра над 1 мм; крампони с износване на тялото над 3 мм; тирфони с износване 

на височината на резбата над 50%; реброви подложки с дебелина под 10 мм; 

наставови връзки с износване по-голямо от 4 мм по височина; гумени подложки и 

уплътнителни елементи при загуба на еластичните свойства над 50%. 

 

 

 

5)Трамвайни стрелки и кръстовини. 

При трамвайните линии се използват сложни пресичания на релсовия път. Те са 

в градски условия. Кръстовищата определят малки радиуси на кривите фиг.3.42. 

Двата пътя трябва да се пресекат при всяко отклонение със стрелка или обръщало. 

Пресичанията и съоръженията са без недостатъци, ако не ограничават проектната 

скорост по трасето. 

 

   
 

фиг.3.42. Подготовка на сложно кръстовище. 

 

 

джемперно въже 
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Стрелките и кръстовините за трамвайните линии най-често се изготвят по 

индивидуален проект за всяко кръстовище. Съоръженията се поставят извън 

хоризонтални и вертикални криви, освен ако не ги съдържат. В тях не трябва да се 

дава надвишение или преход на надвишението. Главите на релсите трябва да лежат в 

една равнина. Често се налага използването на стрелки с индивидуално огъване, така 

че да се получи определен радиус фиг.3.42.   

 

 
 

фиг.3.43. Трамвайна стрелка и кръстовище (кръстовка). 

 

 

Стрелките и кръстовките се разполагат в участъци с максимален надлъжен 

наклон 20‰.  Стрелките биват: входни и изходни; лява и дясна; обикновени и 

специални; за междурелсие 1435 мм и за 1009 мм и автоматични и ръчни. 

Всички входни стрелки по трасето трябва да бъдат автоматични. Времето за 

обръщане на стрелките, трябва да бъде такова, че да не изисква ограничаване на 

скоростта. Радиусите на стрелките се закръгляват на 5 м.  
 

 
 

   
 

фиг.3.44. Бретел и стрелка за трамвайна линия. 
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Не се допуска в стрелките: отчупвания или откъртвания на метал от езиците на 

стрелките; върховете на езиците в план трябва да бъдат скрити в раменните релси, а в 

профил понижени най-малко с 5 мм; не се допуска вертикално преместване на 

езиците при настъпване им от колелата на подвижния състав; разликата между нивото 

на горната повърхност на езиците и прилежащите им релси не трябва да бъде по-

малка от 2 мм, също така и за местните удълбавания. 

 

 
 

фиг.3.45. Полагане на стрелка за трамвайна линия. 

 

 

6)Покритие на пътя (пътни настилки). 

Трамвайният релсов път трябва да е с покритие при: 

 общото платно за съвместно движение на релсови и безрелсови транспортни 

средства; 

 пешеходни и автомобилни прелези или кръстовища; 

 спирки; 

 архитектурно-градоустройствени изисквания. 

 

Покритието може да бъде паваж, бетон, асфалтобетон, бетонни панели, дърво и 

други. То се оразмерява, за да осигури движението по него на пешеходци и (или) 

автомобили и да има естетически издържан външен вид. 

Допускат се неравности до 30 mm над главната релса. 

Бетоновите повърхност от трамвайния релсов път трябва да са изпълнени с 

марка на бетона най-малко В50. Горното строене на трамвайните линии трябва да 

бъде оразмерено за поемане на напреженията от преминаващия трамваен подвижен 

състав, жп возила и автомобили [16].  

Панелите, бетонните и асфалтовите повърхности не трябва да допускат: 

открита армировка повече от 5 мм по височина; разрушен бетон по цялата повърхност 

с местни дълбочини до 2 см; напречни и надлъжни пукнатини с ширина по-голяма от 
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5 мм и дълбочина над 1 м; разминаване на фугите, при което релсите получават 

недопустими отклонения и неустойчиво подпиране върху долното строене. 

 

            
 

        
а) с паважна настилка      б)конструкция при прелез на самостоятелно трасе 

фиг.3.46. Конструиране на горното строене в съчетание с пътните настилки. 

 

 

Горният слой на покритието е с бетон марка минимум В40. Всички фуги се 

запълват с подходящ еластичен материал (битум).  

Ако в края на участъка липсва обръщателна крива, то там се организира  на 

трамвайната мотриса чрез обръщалото показано на фиг.3.47 
 

 
фиг.3.47. Организация на обръщането на трамвай без обръщателно колело. 

 

 

 

 

 50 mm 

 38 mm 
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ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Направеният анализ на състоянието на обществения пътнически транспорт в гр. 

София и по-задълбочено на релсовия градски транспорт позволява да се направят 

следните изводи: 

 Обществения пътнически транспорт се развива правилно, макар и с по-

бавни темпове, отколкото са потребностите на населението. 

 Метрото ще реши за един по-продължителен период от време нуждата от 

масов градски транспорт; 

 Не се използват потенциалните възможности на железопътната мрежа в 

рамките на град София за изграждане на градска железница. На 

територията на железопътен възел София има 16 гари и спирки, които 

могат да се използват за облекчаване на проблемите на градския транспорт.  
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