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ПРЕДГОВОР 

 Пътнотранспортните произшествия (ПТП) отразяват глобални проблеми, 
свързани с живота, здравето и безопасността на хората. В допълнение към преживяното 
страдание и психологическа вреда на близките на загиналите и ранените хора, пътните 
инциденти представляват огромен икономически проблем в повечето страни. 
 Съвременните градове с всяка изминала година бележат все по-голямо нарастване 
на населението. Заедно с това нараства и автомобилното движение по всички класове 
улици, водейки до все по-големи предизвикателства пред общински власти, проектанти, 
строители, научни работници и др. Градските условия предполагат много сложна среда 
на движение, поради наличието на няколко вида участници в движението (пешеходци, 
велосипедисти, електрически тротинетки и други), значителен брой кръстовища, 
различни условия на видимост и предвидимост и т.н. Това предполага широкообхватно 
поле за изследвания на поведението на водачите и влиянието на различни фактори върху 
тях и върху безопасността на движението. Несъмнено резултатът би бил повишаване на 
знанията ни и възможността да се предприемат по-ефективни мерки в борбата с 
инцидентите по нашите пътища. Мерки, които сме свидетели, че не се предприемат на 
база научен подход, а на субективната преценка на отделни служители на 
администрациите, управляващи пътищата, или на компетентните органи на МВР. Мерки, 
които частично или въобще не подобряват безопасността на движение. 
 Кръстовищата с регулиране на движението със светлинни сигнали (КРДСС) са 
едни от най-интересните места за изучаване на динамиката на трафика поради 
взаимодействието между участниците в движението, по-специално свързано с правите и 
завиващи потоци в близост до или при точките им на пресичане. Струва си да се проучи 
задълбочено спазването на светлинните сигнали и поведението на водачите на моторни 
превозни средства (МПС) при приближаване на кръстовищата. Изучаването на тези 
явления може да доведе до разбиране на реакциите на водачите на моторни превозни 
средства при промяна на светлинните сигнали на пътните светофари. Това може да 
промени възможността за възникване на инциденти, породени от преминаване на червен 
сигнал или сблъсъци отзад, които са най-често срещани на КРДСС. 
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ГЛАВА I 
ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Обосновка. 

 Основните проблеми, които се срещат по улиците и пътищата, са породени от 
недостатъци в организацията на движението. В България подходът при проектиране и 
изпълнение на средствата за организиране на движението е несистематичен, а оттам и 
неустойчив във времето. В отделните градове се наблюдават различни решения в 
сигнализацията на едни и същи условия на движение. Водачите на пътни превозни 
средства (ППС) възприемат по различен начин всяка сигнализация, което обърква 
взимането на решения в отделните ситуации. Колкото и да е подготвен един водач, 
различията в сигнализирането на пътните условия води до постоянни грешки и 
конфликтни ситуации. Интересен факт е, че такива ситуации се наблюдават при КРДСС, 
сигнализирани със стандартни светофарни уредби. При светване на жълтия сигнал се 
налага водачите да вземат решение дали да продължат движението си, или да спрат пред 
стоп-линията. Различната психика на хората често води до различни решения, което е 
предпоставка за конфликти. Въпросната зона, в която е необходимо водачите да 
продължат движението си или да спрат пред стоп-линията по време на жълтия сигнал, се 
нарича зона на дилемата или дилема зона. В България влиянието ѝ върху водачите и 
безопасността на движението не е изследвано, няма и научни публикации по този 
проблем. 
 В последните години се наблюдава въвеждането на редица средства за 
сигнализация, които не са нормативно регламентирани, а за разбирането на тяхното 
значение се разчита на интуицията на водача и на информиране чрез средствата за масова 
информация. Типичен пример за това са сигналите на КРДСС, където се срещат 
устройства за обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал (УООВСС), 
както и мигащ зелен сигнал, предшестващ жълтия. Първият вид бе нормативно 
регламентиран, и то неясно, в чл.12, ал.6 на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), 
няколко години след появата му у нас. Мигащото зелено все още не е намерило място в 
нашата нормативна уредба, което не пречи да се използва на редица кръстовища, 
предимно в гр. София. И двата сигнала са въведени без излагане на мотиви, базирани на 
научни изследвания, било то у нас или в чужбина. Този подход не би трябвало да се 
допуска, тъй като неинформираността за ефекта на дадена нормативна промяна може да 
доведе до повишаване на аварийността, което означава повече загубени и съсипани 
животи. На пръв поглед мнението за тези сигнали на по-голямата част от водачите е 
положително. На практика обаче се получават опасни ситуации, породени от може би 
неосъзнатата от тях реакция да увеличат скоростта, за да успеят да преминат на 
разрешителен сигнал, или да спрат пред стоп-линията. 
 Предвид гореизложеното се откроява нуждата от изследване на дилема зоната на 
КРДСС, поведението на водачите на МПС в тази зона, както и влиянието върху нея на 
устройствата за обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал и на мигащия 
зелен сигнал, предшестващ жълтия. 
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2. Цел. 

 Основното намерение е представяне на проблема с дилема зоната в българските 
условия. Темата предлага широкообхватно поле за изследване. В настоящата разработка 
ще бъдат постигнати следните конкретни цели: 

 Дефиниране на дилема зоната в българските научни разработки; 

 Определяне на дилема зоната през призмата на поведението на водачите на 
моторни превозни средства; 

 Определяне на влиянието на устройствата за обратно отчитане на времетраенето 
на светлинния сигнал върху размера на дилема зоната; 

 Определяне на влиянието на мигащия зелен сигнал върху размера на дилема 
зоната; 

 Определяне на влиянието на устройствата за обратно отчитане на времетраенето 
на светлинния сигнал върху поведението на водачите на моторни превозни 
средства; 

 Определяне на влиянието на мигащия зелен сигнал върху поведението на 
водачите на моторни превозни средства; 

 Препоръки за нормативни промени. 

3. Обхват. 

 Темата изисква анализ от гледна точка на различни научни дисциплини. Особено 
внимание е обърнато на ефекта на светлинната сигнализация върху транспортния поток, 
както и на психологията на водачите и влиянието на едновременното взимане на решения 
върху безопасността на движение. Проучени са множество научни разработки и 
публикации от света, което е отразено в литературния обзор. За нуждите на изследването 
са обработени и анализирани подробни данни за кръстовищата с наличие на УООВСС и 
мигащ зелен сигнал. Избрани са градове, където водачите са свикнали със съответните 
сигнали на светофарните уредби. Обработена и анализирана е статистика на 
аварийността, като на база предходното са избрани конкретни кръстовища за провеждане 
на изследването. Проведени са анкети с водачи на МПС, чиято цел е да се получи 
субективна информация за поведението им при светване на жълтия сигнал на 
светофарната уредба, както и възприемчивостта им на въведените преди години 
допълнителни сигнали на КРДСС. 
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ГЛАВА II 
ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Концепцията за наличие на дилема зона при кръстовища, регулирани със 
светлинни сигнали първоначално е предложена от Gazis, Herman и Maradudin (1960 г.), 
която обикновено се нарича GHM модел (Gazis-Herman-Maradudin) от съкращението на 
имена на авторите. 

Приема се, че автомобил, пътуващ с постоянна скорост vo към кръстовище, е на 
разстояние х от кръстовището, когато започва жълтият сигнал. След това водачът е 
изправен пред две алтернативи. Той трябва или да намали скоростта и да спре колата си 
преди да влезе в кръстовището, или да премине през кръстовището като ускори, ако е 
необходимо, и да завърши преминаването си преди сигналът да стане червен. В тези 
случаи неговото ускорение или забавяне ще започне съответно във време δ1 или δ2 след 
светването на жълтия сигнал. Тези интервали от време δi измерват забавянето на 
реакцията на комплекса водач-автомобил, както и времето за вземане на решения от 
водача. 

 

фиг. 1. Геометрия на кръстовище, показващо разстояния, които трябва да се 
изминат от превозно средство с дължина L, в двата алтернативни случая на 
преминаване и спиране преди кръстовището 

За да се извърши математическо изследване на задачата, се приема постоянно 
ускорение a1 в случай на пресичане на кръстовището или постоянно отрицателно 
ускорение a2 в случай на спиране преди влизане в кръстовището. Ако освен това 
ефективната широчина на кръстовището се обозначи с w, дължината на автомобила с L 
и продължителността на жълтия сигнал с τ, могат да се получат следните отношения: 
1. Ако шофьорът трябва да спре напълно преди да влезе в кръстовището: 

𝑥 − 𝑣 δ ≥                                                                                                                       (1) 

2. Ако водачът трябва да премине изцяло през кръстовището, преди да започне червеният 
сигнал 
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𝑥 + 𝑤 + 𝐿 − 𝑣 δ ≤ 𝑣 (𝜏 − δ ) +
( )

                                                                        (2) 

 Трябва да се отбележи, че ефективната широчина w, използвана в предходното 
уравнение, има за цел да обозначи приблизителното разстояние между стоп-линията и 
линията на освобождаване на кръстовището, чиято позиция е задължително донякъде 
неопределена поради геометрията на съществуващите кръстовища. 

Отрицателното ускорение, макар и ограничено, може да бъде толкова голямо, че 
да е неудобно за водача и неговите пътници, може да е опасно или дори физически 
невъзможно. Следователно, ако се приеме, че съществува максимално отрицателно 
ускорение а∗ , при което автомобилът може да бъде спрян преди кръстовището безопасно 
и удобно, уравнение (5) определя критично разстояние, а именно: 

x = v δ + ∗                                                                                                                         (3) 

X0 е максималното разстояние, на което автомобилът може да бъде от 
кръстовището в началото на жълтия сигнал и да може да освободи кръстовището без 
ускорение по време на този сигнал. Позицията на x0 по отношение на xс, определя дали 
продължителността на жълтия сигнал е адекватно изчислена. 

Когато x0 <xс, водачът е в опасна ситуация, ако се озове в зоната x0 <x <xс, която 
се нарича дилема зона. Горното обсъждане е илюстрирано на фиг. 2, където всяка от 
двете защриховани зони изключва една от двете алтернативи за спиране или 
преминаване през кръстовището. По този начин автомобил на разстояние от 
кръстовището по-малко от xc не може да спре безопасно, докато автомобил на разстояние 
по-голямо от x0 не може да премине през кръстовището, без да ускорява, преди сигналът 
да стане червен. 

 

фиг. 2. Схематична диаграма, показваща „дилема зоната“ близо до кръстовище 

За определяне на границата на дилема зоната са проведени и други проучвания в 
широк диапазон от скорости на приближаване към кръстовището. Те определят тази зона 
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като разстоянието от стоп-линията, където 10% и 90% от водачите могат да спрат, както 
е показано на фигура 3. Дилема зоната (между 10% и 90% от спиращите) се увеличава 
драстично с увеличаването на скоростта при приближаване на кръстовището. 

 

фиг. 3. Илюстрация на дилема зоната, варираща между 10% и 90% от спиращите 
МПС. 

 

1. Избор на кръстовища. 

Повечето чуждестранни изследвания са правени на кръстовища, където водачите не 
са свикнали с нововъведените сигнали, които отбелязват края на зеления сигнал. В тази 
връзка при избора на кръстовища е необходимо да се изберат такива, на които тези 
сигнали за водачите няма да са нещо ново, свикнали са с тях, знаят тяхното значение и 
поведението им няма да се влияе от сигнали, които виждат за първи път. Освен този 
критерий за избор на кръстовища са определени още няколко, на които кръстовищата 
задължително трябва да отговарят: 

- ограничението на допустимата максимална скорост на движение е 50 км/ч; 
- перпендикулярно разположение на улиците, образуващи кръстовището; 
- липса на големи надлъжни наклони; 
- разположение в права; 
- липса на спирки на масовия градски обществен транспорт; 
- липса на препятствия, които да пречат на видимостта на водачите към 

сигнализацията с пътни светофари, пътни знаци и други средства за 
сигнализиране; 

- липса на препятствия, които да пречат на видимостта на водачите към движението 
по напречното направление на кръстовището; 
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- наличие на коректна информация от пътните знаци и пътната маркировка. 

Всички критерии са подбрани така, че да няма особености на кръстовищата, които да 
влияят по някакъв начин на поведението на водачите – скорост на движение, време за 
потегляне, спиране и др. 

След преглед на практиките за светлинно регулиране в отделните градове, за 
реализиране на изследването се избраха гр. София за кръстовища с наличие на зелен 
мигащ сигнал преди жълтия и устройства за обратно отчитане на времетраенето на 
светлинния сигнал, както и гр. Пловдив, като град, където не се използва мигащ сигнал 
и водачите са свикнали с традиционния начин на светлинно регулиране. 

Съобразявайки се с гореизброените критерии за избор на кръстовища, бяха избрани 
3 кръстовища в гр. София и 2 кръстовища в гр. Пловдив, както следва: 

 

1.1. Гр. София, кръстовище бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“. 

 

 
фиг. 4. Разположение на кръстовище бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“,  

гр. София (източник Google maps). 
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Светлинното регулиране е с наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия. Съгласно 
Приложение №2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, 
по функционални и транспортни характеристики бул. „Сливница“ отговаря на III клас 
улица, а ул. „Опълченска“ на IV. Ограничението на допустимата максимална скорост на 
движение е 50 км/ч. Кръстовището е разположено в права, няма голям надлъжен наклон. 
По бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“ има наличие на спирки на масовия градски 
обществен транспорт, поради което за изследването е избран югозападния клон на бул. 
„Сливница“. Направлението по този булевард е с предимство спрямо движението по ул. 
„Опълченска“, което е сигнализирано с необходимите пътни знаци. Широчината на 
югозападния клон на бул. „Сливница“ е 14 м с 4 ленти за движение, всяка по 3,50 м. 
Дължината на зоната за изчакване е 31 м, а на зоната за престрояване – 63 м. 

 
фиг. 5. Изглед отгоре на югозападния клон на бул. „Сливница“ (източник Google 

maps). 

 
фиг. 6. Схема на югозападния клон на бул. „Сливница“. 
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1.2. Гр. София, кръстовище бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Васил Кънчев“. 

 

 
фиг. 7. Разположение на кръстовище бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Васил Кънчев“, 

гр. София (източник Google maps). 

Светлинното регулиране е с наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия. Съгласно 
Приложение №2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, 
по функционални и транспортни характеристики бул. „Владимир Вазов“ отговаря на III 
клас улица, а ул. „Васил Кънчев“ на IV. Ограничението на допустимата максимална 
скорост на движение е 50 км/ч. Кръстовището е разположено в права, няма голям 
надлъжен наклон. За изследването е избран североизточният клон на бул. „Владимир 
Вазов“. Направлението по този булевард е с предимство спрямо движението по ул. 
„Васил Кънчев“, което е сигнализирано с необходимите пътни знаци. Широчината на 
североизточния клон на бул. „Владимир Вазов“ е 11 м с 3 ленти за движение, всяка по 
3,65 м. В зоната на кръстовището има допълнителна лента за десен завой със същата 
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широчина, като в тази зона общата широчина е 14,6 м. Дължината на зоната за изчакване, 
в зависимост от лентите за движение, е 30, 37 и 44 м, а на зоната за престрояване – 45 м. 

 
фиг. 8. Изглед отгоре на североизточния клон на бул. „Владимир Вазов“ (източник 

Google maps). 

 
фиг. 9. Схема на североизточния клон на бул. „Владимир Вазов“. 
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1.3. Гр. София, кръстовище ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“. 

 

 
фиг. 10. Разположение на кръстовище ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“,  

гр. София (източник Google maps). 

Светлинното регулиране е с наличие на устройства за обратно отчитане на 
времетраенето на светлинния сигнал. Съгласно Приложение №2 от Наредба № РД-02-
20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии, по функционални и транспортни 
характеристики ул. „Резбарска“ отговаря на III клас улица, а ул. „Васил Кънчев“ на IV. 
Ограничението на допустимата максимална скорост на движение е 50 км/ч. 
Кръстовището е разположено в права, няма голям надлъжен наклон. За изследването е 
избран югозападният клон на ул. „Резбарска“. Направлението по тази улица е с 
предимство спрямо движението по ул. „Васил Кънчев“, което е сигнализирано с 
необходимите пътни знаци. Широчината на югозападния клон на ул. „Резбарска“ е 11 м 
с 3 ленти за движение, всяка по 3,65 м. В зоната на кръстовището има допълнителни 



Дилема зони при кръстовища с регулиране на движението със светлинни 
сигнали. Дилема зони при наличие на мигащ зелен сигнал или устройства за 
обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал 

   16 

 

ленти за десен и ляв завой с широчина 3.25 м, като в тази зона общата широчина е 16 м. 
Дължината на зоната за изчакване е 30 м, а на зоната за престрояване – 63 м. 

 
фиг. 11. Схема на югозападния клон на ул. „Резбарска“. 

1.4. Гр. Пловдив, кръстовище бул. „Асеновградско шосе“ и ул. „Цар Симеон“. 
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фиг. 12. Разположение на кръстовище бул. „Асеновградско шосе“ и ул. „Цар 
Симеон“, гр. Пловдив (източник Google maps). 

Светлинното регулиране е без наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия или 
устройства за обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал. Съгласно 
Приложение №2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, 
по функционални и транспортни характеристики бул. „Асеновградско шосе“ отговаря на 
III клас улица, а ул. „Цар Симеон“ на IV. Ограничението на допустимата максимална 
скорост на движение е 50 км/ч. Кръстовището е разположено в права, няма голям 
надлъжен наклон. За изследването е избран югоизточният клон на бул. „Асеновградско 
шосе“. Направлението по този булевард е с предимство спрямо движението по ул. „Цар 
Симеон“, което е сигнализирано с необходимите пътни знаци. Широчината на 
югоизточния клон на бул. „Асеновградско шосе“ е 12 м с 3 ленти за движение, всяка по 
4,00 м. Дължината на зоната за изчакване е 30 м, а на зоната за престрояване – 54 м. 
Важно е да се отбележи, че това е първото светлинно-регулирано кръстовище, което 
водачите срещат след като са влезли в гр. Пловдив по републикански път II-86. 

 
фиг. 13. Схема на югоизточния клон на бул. „Асеновградско шосе“. 
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1.5. Гр. Пловдив, кръстовище бул. „България“ и улица между Спортна зала на 
ПУ и УМБАЛ Пловдив. 

 

 
фиг. 14. Разположение на кръстовище бул. „България“ и улица между Спортна 

зала на ПУ и УМБАЛ Пловдив, гр. Пловдив (източник Google maps). 

Светлинното регулиране е без наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия или 
устройства за обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал. Съгласно 
Приложение №2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, 
по функционални и транспортни характеристики бул. „България“ отговаря на III клас 
улица, а напречната улица на V. Ограничението на допустимата максимална скорост на 
движение е 50 км/ч. Кръстовището е разположено в права, няма голям надлъжен наклон. 
За изследването е избран североизточният клон на бул. „България“. Направлението по 
този булевард е с предимство спрямо движението по напречната улица, което е 
сигнализирано с необходимите пътни знаци. Широчината на североизточния клон на 
бул. „България“ е 10.20 м с 3 ленти за движение, всяка по 3,40 м. Дължината на зоната за 
изчакване е 30 м, а на зоната за престрояване – 54 м. Важно е да се отбележи, че това е 
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второ светлинно-регулирано кръстовище, което водачите срещат след като са влезли в 
гр. Пловдив по републикански път I-8. 

 
фиг. 15. Схема на североизточния клон на бул. „България“. 

2. Аварийност. 

С писма до Столична дирекция на вътрешните работи и до Областна дирекция на 
Министерство на вътрешните работи гр. Пловдив е изискана информация за настъпилите 
пътнотранспортни произшествия на кръстовищата по т.1, както и за всички ПТП, 
настъпили на светлинно-регулирани кръстовища в гр. София и гр. Пловдив. Данните са 
изискани за 2019 г., тъй като за гр. София няма информация кога са поставени УООВСС 
или мигащият зелен сигнал, което прави невъзможно сравнението на аварийността 
преди-след наличието на тези допълнителни сигнали. Това е причината да не се 
разглежда по-голям период от време. Данните за 2020 г. не представляват интерес, тъй 
като не са меродавни поради епидемиологичната обстановка на територията на цялата 
страна, следствие от която е силно занижената интензивност на движението. Този факт 
пряко влияе върху аварийността по пътищата, съответно броят на настъпилите ПТП е 
по-нисък поради причини, които са извън системата на пътното движение. 

Таблица 1. Пътнотранспортни произшествия в гр. София 

№ показатели вид на ПТП 
бр. 

загин
али 

бр. 
ране
ни 

об
щ 
бр. 
ПТ
П 

1 
бул. "Сливница" - ул. 

"Опълченска" 

БЛЪСКАНЕ В КРАЙПЪТНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ 0 0 1 
БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
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БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
ДРУГ ВИД ПТП 0 0 1 
ПАДАНЕ НА ПЪТНИК 0 2 1 
ПАДАНЕ НА ПЪТНИК 0 1 1 
СБЛЪСЪК М/У МПС ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСЪК М/У МПС ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСЪК М/У МПС ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСЪК М/У МПС ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ОТЗАД 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 1 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 

      0 4 29 

2 
бул. "Вл. Вазов" - ул. 

"Васил Кънчев" 

СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 



Дилема зони при кръстовища с регулиране на движението със светлинни 
сигнали. Дилема зони при наличие на мигащ зелен сигнал или устройства за 
обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал 

   21 

 

БЛЪСКАНЕ В КРАЙПЪТНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
ЧЕЛНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 

      0 0 5 

3 
ул. "Резбарска" - ул. 

"Васил Кънчев" 

БЛЪСКАНЕ НА ПЕШЕХОДЕЦ 0 1 1 
БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС 
СТРАНИЧНО 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ПОД 
ЪГЪЛ 0 0 1 
СБЛЪСКВАНЕ М/У МПС ОТЗАД 0 0 1 

   0 1 6 

От таблицата се вижда, че няма ясно изразена закономерност в настъпилите ПТП, т.е. 
не се откроява определен вид ПТП като преобладаващ. 

Таблица 2. Пътнотранспортни произшествия в гр. Пловдив 
Улица, на която е 
възникнало ПТП 

Вид ПТП 

за
ги

н
ал

 

л
ек

о 
р

ан
ен

 

те
ж

к
о 

р
ан

ен
 

Бул. "България" 

блъскане в стълб 0 1 0 
сблъскване между 
МПС отзад 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

сблъскване между 
МПС отзад 

0 0 0 
      

сблъскване между 
МПС под ъгъл 

0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 

сблъскване между 
МПС отзад 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

падане на пътник 0 0 0 
0 1 0 

блъскане в 
крайпътно 
съоръжение 

0 0 0 
0 1 0 

 7 бр. ПТП 0 4 0 
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ул. "Асеновградско 
шосе" и бул. "Цар 

Симеон" 

сблъскване между 
МПС под ъгъл 

0 1 0 
0 0 0 

блъскане на 
спряно МПС 

0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 

 2 бр. ПТП 0 3 0 

От таблицата се вижда, че няма ясно изразена закономерност в настъпилите ПТП, т.е. 
не се откроява определен вид ПТП като преобладаващ. 

Данни за среднодневната годишна интензивност на движение (СДГИ) за 
кръстовищата в гр. София, както и за кръстовището бул. „България“ и улица между 
Спортна зала на ПУ и УМБАЛ Пловдив в гр. Пловдив, липсват. Единствените данни, 
които има налични, са за югоизточния клон на бул. „Асеновградско шосе“ в гр. Пловдив, 
където СДГИ е 3570 МПС/час. 

Липсата на достатъчно данни в администрациите, управляващи пътищата в гр. София 
и гр. Пловдив, е причината да не може да се оцени реалното състояние на безопасността 
на движението в избраните кръстовища. Както знаем, разглеждането на ПТП и 
последиците от тях само като статистически данни не е достатъчно за установяване на 
причинно-следствените процеси, предизвикали тяхното възникване. Най-използваният 
показател, който цялостно и адекватно отразява състоянието на безопасността на 
движението на определен пътен участък, е относителният показател на аварийност. В 
случая той не може да бъде определен. 

3. Методика на изследването. 

Методът за изследване на кръстовища чрез видеозапис е често срещан и използван в 
много изследвания, касаещи поведението на водачите на превозни средства. Настоящото 
изследване не прави разлика и този метод е избран поради редицата си предимства 
спрямо други методи – леснодостъпен, не изисква разходи за инсталиране и поддържане, 
не изисква повече човешки ресурс, дава пълен отчет за случващото се на изследваните 
кръстовища и елиминира субективните фактори, които влияят върху меродавността на 
резултатите. 

Съгласно избрания метод на изследване, за поведението и реакциите на водача ще 
съдим по показатели, които наблюдаваме визуално. Ще се взимат предвид автомобили, 
които са в обхвата на камерата в началото на жълтия сигнал. В тази връзка по време на 
изследването ще бъдат определени следните параметри, по които ще се направят изводи 
за поведението на водача, за безопасността на движението, както и за определянето на 
дилема зоните в кръстовищата: 

 Теоретично определяне на зона за безопасно спиране; 

 Теоретично определяне на зона за безопасно освобождаване на кръстовището; 
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 Теоретично определяне на дилема зоната за конкретния клон на 
кръстовището; 

 Определяне на дилема зоната на база поведението на водачите; 

 Брой автомобили в дилема зоната, определена на база поведението на 
водачите; 

 Брой автомобили, преминали на жълт сигнал и в коя секунда от времетраенето 
на жълтия сигнал; 

 Брой автомобили, преминали на червен сигнал и в коя секунда от 
времетраенето на червения сигнал; 

 Брой автомобили, потеглили на забранителен сигнал (червен или 
червен+жълт); 

 Брой на правилните и неправилните решения, взети от водачите; 

 Скорости на движение – Vср, V85, брой нарушители. 

Времето за наблюдение на място, чрез видеозаснемане, е избрано така, че да няма 
условия, които да влияят на поведението на водачите. В тази връзка са спазени следните 
условия: 

 времето от деня не е в пиков час, тъй като в противен случай е възможно да се 
образуват задръствания, което би елиминирало дилема зоната; 

 метеорологичните условия да не влияят на скоростите, избрани от водачите, 
както и на тяхното поведение като цяло; 

 пътната настилка да е суха; 

 наблюдението се извършва в светлата част от денонощието; 

 Не са взети предвид завиващите превозни средства, тъй като тяхното 
поведение е съобразено с предстояща маневра, която изисква намаляване на 
скоростта на движение. 

Разположението на видеокамерата е избрано така, че да има пряка видимост към 
кръстовището, подхода към кръстовището, както и към светлинните сигнали. 
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фиг. 16. Точка на наблюдение на кръстовище бул. „Сливница“ –  

ул. „Опълченска“, гр. София. 

 
фиг. 17. Точка на наблюдение на кръстовище бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Васил 

Кънчев“, гр. София. 
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фиг. 18. Точка на наблюдение на кръстовище ул. „Резбарска“ – ул. „Васил Кънчев“, 

гр. София. 

 
фиг. 19. Точка на наблюдение на кръстовище бул. „Асеновградско шосе“ – ул. „Цар 

Симеон“, гр. Пловдив. 
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фиг. 20. Точка на наблюдение на кръстовище бул. „България“ – улица между 

Спортна зала на ПУ и УМБАЛ Пловдив, гр. Пловдив. 

За измерване на скоростите на превозните средства е използван дигитален радар за 
измерване на скорост Bushnell, модел: 101911. 

 
фиг. 21. Дигитален радар за измерване на скорост Bushnell, модел: 101911. 

Характеристиките на уреда, съгласно данни на производителя, са следните: 

 Обхват на радара: до 450 м; 
 Минимална/максимална измерена скорост: 16-322 км/ч; 
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 Обхват на радара: до 27 м; 
 Минимална/максимална измерена скорост: 16-177 км/ч; 
 Възможна грешка: ± 1 км/ч. 

Целта на определянето на скоростите на превозните средства не е висока точност 
на измерване, а сравнение между скоростите на движение в подходите на кръстовищата, 
регулирани с различни видове светлинни сигнали. Въпреки това уредът дава достатъчно 
добри резултати, за да могат да се направят изводи и за нарушителите в конкретните 
участъци. 

4. Теоретично определяне на дилема зоните. 

В тази точка от дисертационния труд ще бъдат определени дължините на дилема 
зоните за всеки избран клон от разглежданите кръстовища. Целта е след това резултатите 
да се сравнят с тези от практическото изследване. Дилема зоната се определя от израза: 

D = x − x , 

x = v δ +   

x = 𝑣 𝜏  

където: 

D – дилема зона, [m]; 
xc - минимално разстояние за безопасно спиране, [m]; 
xo - максимално разстояние за безопасно освобождаване на кръстовището, [m]; 
vo – скорост на превозното средство, приема се допустимата максимална скорост 

на движение от 50 km/h = 13,89 m/s; 
δ1 – време за реакция на водача, обикновено се приема 1s; 
τ – продължителност на жълтия сигнал, в Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за 

регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали е определена 3s при 
допустима максимална скорост на движение от 50 km/h; 

a1 – максимално отрицателно ускорение, 4.90 m/s2; 

Във формулата за x0 не са взети предвид дължината на зоната за освобождаване и 
дължината на превозното средство. Основанието за това е, че те са отразени в 
междинните времена на светофарната уредба. Съгласно т.1.2.1, б. а) от Приложение №28 
на Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със 
светлинни сигнали, времето за освобождаване на конфликтната зона е: 

tосв,а =
, ( осв,а а)

осв,а
, 

където la е дължината на автомобила и е приета за равна на 6 m. 
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фиг. 22. Фигура 1 към т.1.2.1, б. а) от Приложение №28 на Наредба № 17 от 23 

юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали 

Следователно ще разглеждаме зоната x0 като обикновено уравнение за 
получаване на изминатия път за определено време с максимално допустимата скорост на 
движение за кръстовището. В този случай ще получим едни и същи стойности за всички 
кръстовища: 

x = v δ + = 13,89.1 +
,

. ,
= 33,6 𝑚  

x = 𝑣 𝜏 = 13,89.3 = 41,7𝑚 , 

В случая се получава, че xc< x0, тоест нямаме дилема зона, а така наречената 
опционална зона. 
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фиг. 23. Схема на опционална зона. 

През 1974 г. доклад на техническия комитет, изготвен от Южната секция на ITE, 
официално идентифицира дилема зона тип II (Parsonson 1974), която по своята същност 
е опционална зона, където водачите решават дали да спрат или да потеглят. Тази зона 
още е наречена „зона на решение“ или „зона на нерешителност“, тъй като водачът може 
да изпита нерешителност, когато види жълтия сигнал (Parsonson 1992; Gates et al 2007; 
Li 2011). 

От казаното дотук е видно, че на избраните кръстовища, при максимално допустима 
скорост на движение от 50 km/h, се наблюдава дилема зона тип II с дължина 8,1 m. 

 
фиг. 24. Схема на опционална зона за кръстовище бул. „Асеновградско шосе“ – ул. 

„Цар Симеон“, гр. Пловдив. 
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фиг. 25. Схема на опционална зона за кръстовище бул. „България“ - улица между 

Спортна зала на ПУ и УМБАЛ Пловдив, гр. Пловдив. 

 
фиг. 26. Схема на опционална зона за кръстовище ул. „Резбарска“ – ул. „Васил 

Кънчев“, гр. София. 
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фиг. 27. Схема на опционална зона за кръстовище бул. „Сливница“ – ул. „Опълченска“, 

гр. София. 

 
фиг. 28. Схема на опционална зона за кръстовище бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Васил 

Кънчев“, гр. София. 
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5. Хипотези. 

Вследствие на изложеното дотук са изведени следните хипотези по представените в 
т.3 от настоящата глава параметри, по които ще се направят изводи за поведението 
на водача, за безопасността на движението, както и за определянето на дилема 
зоните в кръстовищата: 

 Дилема зоната при кръстовища без наличие на допълнителни сигнали не се 
очаква да бъде значително по-голяма от теоретично определената в т.4. Не се 
очаква значително ускорение на автомобили в началото на жълтия сигнал. При 
кръстовища с УООВСС хипотезата е, че ще има значителна разлика в 
дължината на дилема зоната спрямо теоретично определената. При 
приближаване на кръстовище, регулирано с такъв вид сигнали, решението, 
което взема водачът, е на такова разстояние, което му позволява да вижда 
цифрите на устройството. Твърде вероятно е с приближаването до стоп-
линията водачите да променят своето първоначално решение. На кръстовища, 
регулирани с мигащ зелен сигнал, също се очаква дилема зона с по-голяма 
дължина от теоретично определената, като на практика моментът за вземане 
на решение от водача ще настъпва с началото на мигането на зеления сигнал, 
т.е. 4 s преди да е започнал жълтият сигнал; 

 На база изведените хипотези в предходната точка, броят на автомобилите в 
дилема зоната, определена на база поведението на водачите, ще бъде по-голям 
при кръстовища с наличие на допълнителни сигнали; 

 Броят автомобили, преминали на жълт сигнал, се очаква да е по-голям при 
кръстовища с наличие на допълнителни сигнали. В същите кръстовища се 
очаква да има по-голям брой пресичания на стоп-линията в края на жълтия 
сигнал; 

 Аналогично на предходната хипотеза се очаква броят на автомобилите, 
преминали на червен сигнал, да бъде по-голям при кръстовища с наличие на 
допълнителни сигнали; 

 Броят автомобили, потеглили на забранителен сигнал (червен или 
червен+жълт) ще бъде по-голям при кръстовища с наличие на устройства за 
обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал, тъй като само при 
тях има информация кога идва краят на червения сигнал; 

 Броят на правилните решения, взети от водачите, ще бъде по-голям при 
кръстовища без наличие на допълнителни сигнали. Неправилните решения, 
водещи до спиране на зелен сигнал, преминаване на жълт или червен сигнал, 
ще бъдат повече при кръстовища с наличие на допълнителни сигнали; 

 Скоростите на движение са по-хомогенни при кръстовища без наличие на 
допълнителни сигнали. В останалите кръстовища се очаква по-голяма разлика 
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между скоростите на отделните превозни средства. В допълнение, в същите 
кръстовища се очакват по-високи Vср и V85, както и по-голям брой 
нарушители. 

6. Определяне на параметрите на изследването от наблюдение на място. 

Наблюдението на място е извършено през летния сезон на 2021 г., при слънчево 
време и суха настилка. Не е наблюдавано насищане на транспортните потоци, което да 
повлияе на изследването. Обхванати са 120 цикъла на светлинните сигнали. 

6.1. Определяне на дилема зоната на база поведението на водачите. 

Определянето на дилема зоната на база поведението на водачите на моторни 
превозни средства и взетите от тях решения е съгласно фигура 3, а именно зоната, 
заключена между зоната, където 90% от водачите вземат решение да спрат, и зоната, 
където 10% от водачите решават да спрат при светването на жълтия сигнал. 

На фиг. 29 е представен принципът, на база който е определена дилема зоната - 
нанесени са превозните средства, обхванати от изследването, като е отбелязано кои от 
тях са взели решение да продължат и кои от тях са взели решение да спрат. На база на 
това е определена дилема зоната или още наречена опционална зона. За сравнение е 
нанесена и теоретично изчислената дилема зона. 
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фиг. 29. Схема на дилема зона тип II, определена на база поведението на водачите 

6.2. Брой автомобили в дилема зоната, определена на база поведението на 
водачите. 

Броят на автомобилите в дилема зоната е определен в момента на започване на 
жълтия сигнал. 

 

фиг. 30. 
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6.3. Брой автомобили, преминали на жълт сигнал и в коя секунда от 
времетраенето на жълтия сигнал. 

 

фиг. 31. Схема на превозните средства, преминали на жълт сигнал 
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6.4. Брой автомобили, преминали на червен сигнал и в коя секунда от 
времетраенето на червения сигнал. 

 

фиг. 32. Схема на превозните средства, преминали на червен сигнал 
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6.5. Брой автомобили, потеглили на забранителен сигнал (червен или 
червен+жълт). 

В рамките на наблюдението на място са идентифицирани автомобили, потеглящи 
на забранителен сигнал единствено на кръстовището с наличие на УООВСС. В рамките 
на наблюдението на място са идентифицирани 18 броя превозни средства, потеглящи на 
забранителен сигнал (червен+жълт). 

6.6. Брой на правилните и неправилните решения, взети от водачите. 

На база теоретично изчислената дилема зона определяме кои решения на водачите 
са правилни и кои не са. Съответно кои правилни или неправилни решения са за 
продължаване на движението и преминаване през кръстовището, и кои са за спиране. 

 

фиг. 33. Схема на правилните и неправилните решения 
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6.7. Скорости на движение – Vср, V85, брой нарушители. 

Скоростта на превозните средства е измерена в подхода към кръстовището за 120 
произволно избрани автомобили. Резултатите са представени таблично. 

На база измерените скорости е изчислена средната скорост Vср, както и V85: 

За тези скорости са направени изчисления, аналогични на тези, представени в т.4 
от настоящата глава: 

D = x − x , 

x = v δ +
v

2a
 

x = 𝑣 𝜏 

Дилема зоните за Vср и V85 са сравнени с теоретично определената в т.4. 

Средната скорост и стандартното отклонение играят значителна роля при риска 
от сблъсъци, като по-ниските им стойности водят до по-малка вероятност от катастрофи 
в едно и също кръстовище. Високите разлики в скоростта водят до по-висок риск за 
настъпване на ПТП. Ето защо е определено стандартно отклонение за скоростите, което 
от своя страна определя и хомогенността на скоростите. 

СО =
∑( )

, където: 

СО - стандартното отклонение; 
х - стойност от набора данни; 
µ - средната стойност на набора данни, µ=Vср; 
N - броят точки информация в генералната съвкупност, N=120. 

Определен е общият брой нарушители за всяко кръстовище, които превишават 
допустимата максимална скорост на движение. Изчислена е средната скорост и V85 за 
нарушителите. 

7. Анкета. 

В малко изследвания по проблемите, представени в тази разработка, са правени 
проучвания на това как водачите приемат допълнителните сигнали на светофарните 
уредби. В тази връзка е проведена анкета сред водачи в градовете, в които попадат 
наблюдаваните кръстовища. Същата е проведена онлайн чрез платформата Google forms, 
включва 18 въпроса, като в някои от тях се допуска маркирането на повече от един 
отговор: 

1) Вашата възраст? 
2) Вашият биологичен пол? 
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3) Колко години стаж имате като водач на МПС? 
4) Предимно в кой град шофирате? 
5) Какво означава мигащият зелен сигнал на светофарните уредби? 
6) Какво най-често е Вашето поведение при светване на жълтия сигнал на 

светофарните уредби? 
7) Какво най-често е Вашето поведение при светване на мигащия зелен сигнал, 

преди жълтия, на светофарните уредби? 
8) Какво най-често е Вашето поведение в края на зеления сигнал, когато има 

обратен брояч на светофарната уредба? 
9) Полезен ли е за безопасността на движение зеленият мигащ сигнал, в края на 

зеления сигнал на светофарната уредба? 
10) Полезен ли е за безопасността на движение обратният брояч на светофарната 

уредба? 
11) Случва ли се да спирате в кръстовището преди да е изтекъл зеленият сигнал, 

когато има мигащ зелен сигнал или обратен брояч? 
12) Случва ли се да преминавате на жълт сигнал? 
13) Случва ли се да преминавате на червен сигнал? 
14) Превишавате ли ограничението на допустимата максимална скорост на 

движение, когато преминавате през кръстовище, регулирано със светлинни 
сигнали? 

15) Претърпявали ли сте пътнотранспортно произшествие от типа "удар отзад", 
когато сте преминавали през кръстовище, регулирано със светлинни сигнали? 

16) Претърпявали ли сте пътнотранспортно произшествие от типа "страничен 
удар", когато сте преминавали през кръстовище, регулирано със светлинни 
сигнали? 

17) Трябва ли да се разшири използването на мигащ зелен сигнал на светофарните 
уредби? 

18) Трябва ли да се разшири използването на обратни броячи на светофарните 
уредби? 

Резултатите от анкетата са както следва: 
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8. Обсъждане на резултатите. 

В тази точка ще бъдат направени изводи по отношение на всички изследвани 
параметри на наблюдаваните кръстовища. Ще бъдат разгледани всички хипотези, 
представени в т.5 от настоящата глава, поотделно и всички изводи ще бъдат сравнени с 
резултатите от проведената анкета. 

8.1. Дължина на дилема зоната. 

Дължината на дилема зоната бе определена теоретично, като се идентифицира, че 
максималното разстояние за безопасно освобождаване на кръстовището xс е по-голямо 
от минимално разстояние за безопасно спиране xo. По този начин се установи, че в 
кръстовищата е налична дилема зона тип II или така наречената опционална зона. В нея 
всички решения, които взимат водачите, са верни, което предполага, че са възможни по-
голям брой конфликтни ситуации, тъй като различните водачи могат да взимат различни 
правилни решения. Наблюдаваните на място дилема зони тип II, сравнени с теоретично 
определените, са представени в таблица 3. 
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Таблица 3. 

Кръстовище 
Допълнителни 

сигнали 

Теоретично 
определени 

Наблюдавани на място Разлика, % 

Д.з., 
m 

Хс, 
m 

Хо, 
m 

Д.з., 
m 

Хс, m Хо, m 
Д.з., 

m 
Хс, 
m 

Хо, 
m 

Бул. „Асеновградско 
шосе“ и ул. „Цар 
Симеон“, гр. 
Пловдив 

не 8.1 33.6 41.7 1.40 41.70 43.10 -82.7 +24.1 +3.4 

Бул. „България“ и 
улица между 
Спортна зала на ПУ 
и УМБАЛ Пловдив, 
гр. Пловдив 

не 8.1 33.6 41.7 1.25 41.70 42.95 -84.6 +24.1 +3.0 

Ул. „Резбарска“ и ул. 
„Васил Кънчев“, гр. 
София 

УООВСС 8.1 33.6 41.7 12.00 27.30 39.30 +48.1 -18.8 -5.8 

Бул. „Владимир 
Вазов“ и ул. „Васил 
Кънчев“, гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

8.1 33.6 41.7 16.70 25.00 41.70 +106.2 -25.6 0.0 

Бул. „Сливница“ и 
ул. „Опълченска“, 
гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

8.1 33.6 41.7 22.30 23.40 45.80 +175.3 -30.4 +9.8 

 
фиг. 34. Диаграма на дилема зони тип II в отделните кръстовища. 

Видно е, че при кръстовищата без допълнителни сигнали дилема зона тип II на 
практика липсва. В останалите кръстовища размерът ѝ значително се увеличава, като е 
най-голям при наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия. 

Максималните разстояния за безопасно освобождаване на кръстовището xс и 
минималните разстояния за безопасно спиране xo също се променят в зависимост от това 
дали на кръстовището има допълнителни сигнали. 
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8.2. Брой превозни средства в дилема зоната. 

Таблица 4. 

Кръстовище 
Допълнителни 

сигнали 

Брой 
наблюдавани 
автомобили в 
началото на 

жълтия 
сигнал 

Брой 
автомобили 

в дилема 
зона тип II 

Дял, 
% 

Бул. „Асеновградско 
шосе“ и ул. „Цар 
Симеон“, гр. Пловдив 

не 162 0 0.0 

Бул. „България“ и 
улица между Спортна 
зала на ПУ и УМБАЛ 
Пловдив, гр. Пловдив 

не 87 0 0.0 

Ул. „Резбарска“ и ул. 
„Васил Кънчев“, гр. 
София 

УООВСС 135 50 37.0 

Бул. „Владимир Вазов“ 
и ул. „Васил Кънчев“, 
гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

83 15 18.1 

Бул. „Сливница“ и ул. 
„Опълченска“, гр. 
София 

Мигащ зелен 
сигнал 

114 44 38.6 

В таблица 4 са обобщени резултатите за наличието на превозни средства в получената 
дилема зона. Както бе отбелязано в предходната точка, при кръстовища без 
допълнителни сигнали на практика дилема зона липсва, което означава, че много трудно 
може да се наблюдават превозни средства в нея. При останалите кръстовища може да се 
направи извод, че пропорционално спрямо общия брой наблюдавани автомобили в 
началото на жълтия сигнал резултатите са идентични. 
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8.3. Брой превозни средства, преминали на жълт сигнал. 

Таблица 5. 

Кръстовище 
Допълнителни 

сигнали 

Брой 
наблюдавани 
автомобили 
в началото 
на жълтия 

сигнал 

Брой 
автомобили, 
преминали 

на жълт 
сигнал 

Дял, 
% 

Брой 
автомобили, 
преминали 

на 3-та 
секунда от 

жълтия 
сигнал 

Дял от 
преминалите 

на жълт 
сигнал, % 

Бул. 
„Асеновградско 
шосе“ и ул. „Цар 
Симеон“, гр. 
Пловдив 

не 162 72 44 7 9.7 

Бул. „България“ и 
улица между 
Спортна зала на 
ПУ и УМБАЛ 
Пловдив, гр. 
Пловдив 

не 87 48 55 3 6.3 

Ул. „Резбарска“ и 
ул. „Васил 
Кънчев“, гр. 
София 

УООВСС 135 64 47 10 15.6 

Бул. „Владимир 
Вазов“ и ул. 
„Васил Кънчев“, 
гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

83 24 29 0 0.0 

Бул. „Сливница“ и 
ул. „Опълченска“, 
гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

114 32 28 2 6.3 

Броят на преминалите на 3-та секунда от жълтия сигнал се откроява при 
кръстовището с наличие на УООВСС. Най-малко са те при наличие на мигащ зелен 
сигнал. 
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8.4. Брой превозни средства, преминали на червен сигнал. 

Таблица 6. 

Кръстовище 
Допълнителни 

сигнали 

Брой 
наблюдавани 
автомобили 
в началото 
на жълтия 

сигнал 

Брой 
автомобили, 
преминали 
на червен 

сигнал 

Дял, % 

Бул. „Асеновградско 
шосе“ и ул. „Цар 
Симеон“, гр. 
Пловдив 

не 162 5 3 

Бул. „България“ и 
улица между 
Спортна зала на ПУ 
и УМБАЛ Пловдив, 
гр. Пловдив 

не 87 2 2 

Ул. „Резбарска“ и ул. 
„Васил Кънчев“, гр. 
София 

УООВСС 135 5 4 

Бул. „Владимир 
Вазов“ и ул. „Васил 
Кънчев“, гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

83 4 5 

Бул. „Сливница“ и 
ул. „Опълченска“, 
гр. София 

Мигащ зелен 
сигнал 

114 5 4 

Делът на преминалите на червен сигнал превозни средства е сравнително еднакъв 
при всички видове кръстовища. Въпреки че резултатите при тези без наличие на 
допълнителни сигнали на светофарните уредби са по-ниски, ще приемем, че няма 
изявена тенденция при който и да е вид светлинно регулирано кръстовище. 

8.5. Брой превозни средства, потеглили на забранителен сигнал (червен или 
червен+жълт). 

Както беше предвидено в изложените хипотези, единствено при кръстовището с 
наличие на УООВСС са идентифицирани превозни средства, потеглящи на забранителен 
сигнал. В тази връзка няма друга фактология, която да бъде анализирана. 
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8.6. Решения, взети от водачите на превозни средства. 

Таблица 7. 
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Допълнителни сигнали не не УООВСС 
Мигащ 
зелен 

сигнал 

Мигащ 
зелен 

сигнал 
Общо 162 87 135 83 114 

Общо 
решения 

Продължаване 78 50 70 28 38 
Спиране 84 37 65 55 76 

Дял, % 
Продължаване 48 57 52 34 33 

Спиране 52 43 48 66 67 

Правилни 
решения 

Продължаване 72 48 64 24 30 
Спиране 78 32 44 39 45 

Неправилни 
решения 

Продължаване 6 2 6 4 8 
Спиране 6 5 21 16 31 

Дял на правилните решения, 
% 

93 92 80 76 66 

Дял на неправилните 
решения, % 

7 8 20 24 34 
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Таблица 8. 
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Допълнителни сигнали не не УООВСС 
Мигащ 
зелен 

сигнал 

Мигащ 
зелен 

сигнал 
Общо 0 0 50 15 44 

Общо 
решения в 

дилема 
зоната 

Продължаване 0 0 32 3 11 

Спиране 0 0 18 12 33 

Дял, % 
Продължаване 0 0 64 20 25 

Спиране 0 0 36 80 75 

Правилни 
решения в 

дилема 
зоната 

Продължаване 0 0 29 3 7 

Спиране 0 0 0 0 5 

Неправилни 
решения в 

дилема 
зоната 

Продължаване 0 0 3 0 4 

Спиране 0 0 18 12 28 

Дял на правилните решения, 
% 

0 0 58 20 27 

Дял на неправилните 
решения, % 

0 0 42 80 73 

В таблица 7 са отразени решенията, които взимат водачите в началото на жълтия 
сигнал. За правилни са определени тези, които отговарят на максималното разстояние за 
безопасно освобождаване на кръстовището xс и минималното разстояние за безопасно 
спиране xo, които бяха определени в т.4. Отново в положителна посока се открояват 
кръстовищата, където няма допълнителни сигнали. При тях погрешните решения са 
минимален брой - под 10%. Следва кръстовището с УООВСС, а най-лоши резултати се 
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получават при регулиране с мигащ зелен сигнал преди жълтия. Там около две трети от 
водачите взимат неправилни решения, т.е. спират, когато могат да продължат 
движението си безпроблемно, и освобождават кръстовището извън зоната за безопасно 
спиране. 

Изключително важен параметър на изследването е склонността на водачите да 
взимат дадено решение в началото на жълтия сигнал. От таблица 7 се вижда, че при 
кръстовищата с наличие на мигащ зелен сигнал преобладават решенията за спиране 
(около две трети). На пръв поглед това влияе благоприятно на безопасността на 
движението. В градове като София, където интензивността на движението е висока, а 
насищането на потоците е ежедневие, фактът, че повечето шофьори спират, говори за 
неефективно използване на зеления сигнал и образуване на по-големи задръжки на 
кръстовищата. 

В рамките на дилема зоната (таблица 8) резултатите от таблица 7 се променят 
значително при кръстовището с УООВСС. Ако делът на правилните решения в рамките 
на подхода е 80%, то в дилема зоната те почти се изравняват с неправилните. 
Склонността към продължаване на движението в началото на жълтия сигнал се 
увеличава до около две трети от водачите. В кръстовищата с мигащ зелен сигнал се 
наблюдава същата тенденция като в таблица 7, но цифрите са още по-категорични в 
посока на решенията за спиране и взимането на неправилни решения. 

Кръстовищата, регулирани без допълнителни сигнали от светофарната уредба, 
имат ясно очертана граница на взимане на решенията. Почти липсва смесване на 
автомобили, взимащи различни решения, което е изцяло в полза на безопасността на 
движението. 
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8.7. Скорости на движение. 

Таблица 9. 
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Допълнителни 
сигнали 

не не УООВСС 
Мигащ 
зелен 

сигнал 

Мигащ 
зелен 

сигнал 

Брой 
измервания 

120 120 120 120 120 

Vср, km/h 49.57 48.22 47.93 52.87 54.72 
V85, km/h 54.00 51.85 58.00 62.00 63.00 

Стандартно 
отклонение 

5.93 3.92 8.58 8.57 8.80 

Брой 
нарушители 

39 23 38 71 80 

Дял на 
нарушителите, 

% 
32.5 19.2 31.7 59.2 66.7 

Скоростите на движение са основен фактор, който предизвиква 
пътнотранспортни произшествия или води до тежки последствия от тях. Данните в 
настоящото изследване показват, че кръстовищата без допълнителни сигнали на 
светофарната уредба дават най-добри резултати. Средната скорост е най-малка, като 
същевременно е почти равна на допустимата максимална скорост на движение от 50 
km/h. Кръстовището, регулирано с УООВСС, също се доближава до тези стойности 
Фактическата скорост на движение, която не се превишава от 85 % от водачите на леките 
автомобили, е най-висока при кръстовищата с мигащ зелен сигнал. Делът на 
нарушителите, които се движат с превишена скорост, също е най-голям при този вид 
кръстовища. Най-голяма тежест от всички показатели има хомогенността на скоростта 
на движение. Тя показва какви са разликите между скоростите на отделните превозни 
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средства. Колкото по-големи са те, толкова по-висок е рискът от настъпване на 
пътнотранспортно произшествие. В конкретния случай този показател е идентифициран 
чрез стандартното отклонение. Ниско стандартно отклонение означава, че данните, 
които го описват, се групират много близо до една и съща стойност (средна стойност), 
докато голямо стандартно отклонение предполага, че данните са разположени върху 
голям набор от стойности. Както се вижда от таблица 9, най-ниските стойности са когато 
няма наличие на допълнителни сигнали. В останалите кръстовища стойностите са близки 
помежду си, но значително по-високи от тези при кръстовищата в гр. Пловдив. 

8.8. Резултати от проведената анкета. 

Резултатите от проведената анкета ще бъдат сравнени с наблюдаваното поведение на 
водачите в кръстовищата, за да оценим доколко реална е преценката на шофьорите за 
тяхното реално поведение на пътя. Няма да бъдат разглеждани отделно отговорите на 
хората от София и Пловдив, тъй като при направено сравнение те са идентични като 
процентно отношение. 

Профил на анкетираните водачи - възраст на анкетираните водачи - преобладаващо 
между 26 и 55 г. (73,6%), т.е. хора в активна възраст, които най-често се срещат по 
пътищата. Приблизително две трети са мъже. Стаж като шофьори - равномерно 
разпределен между групите 11-15, 16-20, 21-30 и 31-40 години. 

По отношение на значението мигащия зелен сигнал, резултатите показват 
недвусмислено, че водачите са информирани за него, съответно сигналът няма как да 
влияе по различен начин на отделните автомобили. 

Поведението на водачите при различните сигнали е нещото, което се отличава от 
това, което са попълнили в анкетата. Решенията, които вземат, са дадени в таблица 7. Ще 
припомним, че около половината от тях са за спиране при кръстовища без допълнителни 
сигнали. Това е далеч от резултатите в анкетата, където над 77% са заявили, че спират 
при поява на жълт сигнал. 15,3% ускоряват, а 7,4% запазват същата скорост на движение 
и преминават. При наличие на мигащ зелен сигнал установихме, че има ясно изразена 
склонност на водачите да спират – около 67%. Отговор на този въпрос са дали само 14% 
от анкетираните, което също се различава изключително много от тяхното поведение, 
наблюдавано на място. Важно е да се отбележи, че цели 53,7% казват, че при мигащ зелен 
сигнал ускоряват движението си и преминават през кръстовището, което значително 
увеличава риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия. 32,3%, което също е 
значително по-голям процент от тези при жълтия сигнал, запазват скоростта си на 
преминаване. При кръстовището с УООВСС също има значително разминаване между 
поведението на водачите и отговорите в анкетата. В таблица 10 са дадени обобщени 
данни на коментираното дотук. 
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Таблица 10. 
   
Допълнителен 
                 
сигнал 
 
  Действие 

Без допълнителни сигнали УООВСС Мигащ зелен сигнал 

Наблюдаван
о 

Анкета 
Наблюдаван

о 
Анкет

а 
Наблюдаван

о 
Анкет

а 

Продължаван
е 

51,00% 77,30% 52,00% 69,60% 33,00% 14,00% 

Спиране 49,00% 22,70% 48,00% 30,40% 67,00% 86,00% 

Ускоряване - 15,30% - 44,40% - 53,70% 

Превишаване 
на скоростта 

26,00% 38,20% 32,00% 38,20% 63,00% 38,20% 

Ще отбележим и резултатите за претърпените от водачи пътнотранспортни 
произшествия, тъй като няма меродавна статистика за отделните видове кръстовища. По-
често срещано е ПТП от вида „удар отзад“, като 16,8% заявяват, че са участвали в такъв 
инцидент. Очаквано, по-ниски са числата за другия вид ПТП от анкетата – „страничен 
удар“. Такъв вид инцидент са претърпели 6% от анкетираните. Числата на отговорилите 
от гр. София и гр. Пловдив са идентични, т.е. не се забелязва ясна тенденция, която да 
зависи от вида или наличието на допълнителни светлинни сигнали. 

Общата оценка на водачите е, че те приемат за полезни допълнителните сигнали на 
светофарните уредби и одобряват разширяването на тяхното използване, като по-висок 
процент в това отношение получават УООВСС. 

8.9. Хипотези. 

В таблица 11 систематизирано е показано кои от изведените в т.5 от настоящата глава 
хипотези се потвърждават. 

Таблица 11. 

№ Хипотеза Потвърдена Коментар 

1 

Дилема зоната при кръстовища без 
наличие на допълнителни сигнали не се 
очаква да бъде значително по-голяма от 
теоретично определената в т.4. 
Дилема зоната в кръстовища с УООВСС 
и с мигащ зелен сигнал ще е по-голяма от 
теоретично определената в т.4. 

Напълно 

Не беше очаквано в 
кръстовища без 
допълнителни 
сигнали на практика 
да няма дилема зона. 
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2 

Броят на автомобилите в дилема зоната, 
определена на база поведението на 
водачите, ще бъде по-голям при 
кръстовища с наличие на допълнителни 
сигнали. 

Напълно - 

3 

Броят автомобили, преминали на жълт 
сигнал, се очаква да е по-голям при 
кръстовища с наличие на допълнителни 
сигнали. 

Не 

Най-голям брой 
автомобили 
преминават на жълт 
сигнал при 
кръстовища с 
УООВСС, а най-
малък е при 
кръстовища с наличие 
на мигащ зелен 
сигнал. 

4 

Броят на автомобилите, преминали на 
червен сигнал, ще бъде по-голям при 
кръстовища с наличие на допълнителни 
сигнали. 

Не 

Нито един тип 
регулиране със 
светлинни сигнали не 
се откроява по 
отношение на 
преминаващите на 
червен сигнал на 
светофарната уредба. 

5 

Броят автомобили, потеглили на 
забранителен сигнал (червен или 
червен+жълт), ще бъде по-голям при 
кръстовища с наличие на устройства за 
обратно отчитане на времетраенето на 
светлинния сигнал. 

Напълно 

Наблюдава се 
единствено на 
кръстовища с 
УООВСС. 

6 

Броят на правилните решения, взети от 
водачите, ще бъде по-голям при 
кръстовища без наличие на 
допълнителни сигнали 

Напълно - 

7 

Скоростите на движение са по-
хомогенни при кръстовища без наличие 
на допълнителни сигнали. В останалите 
кръстовища се очаква по-голяма разлика 
между скоростите на отделните превозни 
средства. В допълнение, в същите 
кръстовища се очакват по-високи Vср и 
V85, както и по-голям брой нарушители. 

Напълно - 
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ГЛАВА III 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Заключения. 

Настоящата разработка за първи път у нас разглежда подробно проблема и се 
фокусира върху критична област при кръстовищата, регулирани със светлинни сигнали, 
наречена „дилема зона“. В тази зона рискът от сблъсъци отзад и преминаване на червен 
сигнал може да се увеличи, тъй като шофьорите нямат достатъчно време да освободят 
кръстовището, както и да спрат безопасно. Изследван е ефектът на допълнителните 
сигнали, обозначаващи изтичането на времето на зеления сигнал, върху дължината на 
дилема зоната и върху поведението на водачите на моторни превозни средства. Бяха 
избрани 5 броя кръстовища в градове, където водачите са свикнали със съответните 
сигнали, за да се избегне влиянието на евентуална промяна на сигналите върху 
поведението на шофьорите. Чрез наблюдение на място и видеозаснемане се определи 
местоположението на МПС в подхода към кръстовището, какво решение вземат 
водачите при светване на жълтия сигнал – дали да продължат своето движение или да 
спрат, преминаващи на жълт и червен сигнал. Правилността на решенията бе определена 
съгласно теоретично изчислената дилема зона, където бяха дефинирани безопасните 
зони за преминаване и спиране. На база решенията, които вземат водачите, е определена 
дължината на дилема зоната. Скоростта на движение е измерена за 120 броя автомобили 
за всяко кръстовище. 

Най-важните констатации, произтичащи от това проучване, са изброени както 
следва: 

 Дължината на дилема зоната, определена на база поведението на водачите, е с 
най-малка дължина при кръстовища без допълнителни сигнали на светофарната 
уредба. Най-голяма е тя при наличие на мигащ зелен сигнал преди жълтия. Близка 
до тази дължина бе получена при кръстовището с УООВСС; 

 Ясно изразена склонност за спиране при светване на жълтия сигнал се наблюдава 
при кръстовища с мигащ зелен сигнал. Делът на грешни решения, взети от 
водачите, е най-голям при същите кръстовища. Тези факти водят до неефективно 
използване на продължителността на зеления сигнал на светофарната уредба, до 
по-големи задръжки и до намаляване на пропускателната способност на 
кръстовището; 

 Решенията на водачите, попаднали в дилема зоната в началото на жълтия сигнал, 
са различни и не се наблюдава склонност да се взимат еднакви решения, което би 
било в полза на безопасността. При наличие на УООВСС, в дилема зоната делът 
на правилните и неправилни решения е почти изравнен, докато при мигащия 
зелен сигнал резултатите в дилема зоната са още по-лоши от тези извън нея. 
Фактът, че при кръстовища с допълнителни сигнали дилема зоната е с голяма 
дължина, води до наличие на повече превозни средства в нея. Това в комбинация 
с различните решения, които взимат водачите, е предпоставка за настъпване на 
пътнотранспортни произшествия от вида „удар отзад“; 
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 Делът на преминаванията на червен сигнал е сходен при всички кръстовища, т.е. 
допълнителните сигнали нямат положително или отрицателно влияние върху 
този показател; 

 Средната и 85-процентната скорост на движение са най-високи при кръстовища с 
мигащ зелен сигнал, въпреки склонността на водачите да спират при този вид 
сигнал. Хомогенността на скоростите е най-малка при същия вид кръстовище, 
което показва, че рискът за настъпване на ПТП там е най-висок. С най-безопасни 
показатели отново се отличават кръстовищата без допълнителни сигнали на 
светофарната уредба; 

 Водачите на моторни превозни средства одобряват с огромно мнозинство 
използването на допълнителни сигнали на светофарните уредби и желаят 
разширяването му на по-голям брой кръстовища. Представата им за тяхното 
поведение при светване на жълтия сигнал и допълнителните сигнали рязко се 
разминава с наблюдаваното на място. По тази причина е изключително важно при 
промяна на нормативни документи или други промени, свързани с безопасността 
на движението по пътищата, да се работи на база научния подход, на база реални 
изследвания и изводи от хора с подходящата квалификация и компетентност. Не 
бива да се позволява общественото мнение или хора без необходимата експертиза 
и образование да диктуват посоката, в която трябва да се подобрява 
безопасността, тъй като това води до лош резултат именно за обществото, което 
гледайки от собствената си гледна точка изпуска много различни аспекти на даден 
проблем. 

Обобщавайки проучванията, наблюденията и получените резултати ще кажем, че 
използването на допълнителни сигнали на светофарните уредби (мигащ зелен сигнал и 
УООВСС) не само не допринасят за безопасността на движението в кръстовищата, но и 
я влошават в значителна степен по всички показатели, които я обуславят. 

2. Препоръки. 

Основната препоръка, която ще изведем, е използването на УООВСС да бъде 
премахнато от Закона за движението по пътищата, Правилника за прилагане на Закона 
за движението по пътищата и Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на 
движението по пътищата със светлинни сигнали. Предложенията за узаконяване на 
мигащия сигнал не би следвало да се вземат под внимание и е необходимо да бъдат 
отклонявани с подходящата мотивировка на база научни изследвания. 

3. Бъдещи изследвания. 

Темата за дилема зоните в кръстовищата е широкообхватна и дава поле за много и 
най-различни изследвания. В допълнение тя може да бъде свързана и с други ситуации, 
в които водачите взимат решение за действие, като например при маневрата 
изпреварване и др. 

Настоящата разработка е добра основа за редица бъдещи изследвания. Тя може да 
бъде разширена, допълнена и усъвършенствана с цел да се проучи още по-детайлно 
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характерът на дилема зоната в светлинно-регулираните кръстовища. Чрез използване на 
повече технически средства за обследване могат да бъдат определени конкретните 
скорости на движение и ускоренията на всички МПС при светването на жълтия сигнал. 
Влиянието на различни елементи на пътя, като например видимостта, върху поведението 
на водачите и дължината на дилема зоната, също са подходящ обект на изследване. При 
наличие на подробни данни за настъпилите пътнотранспортни произшествия би било 
значим принос да бъде изследван ефектът на различните допълнителни сигнали върху 
аварийността. Дължината на дилема зоната зависи и от реакциите на водачите. Ето защо 
е важно тя да се изследва според профила на водачите (възрастова група, биологичен пол 
и др.) и техните различни времена за възприемане и реакция. На последно място ще 
споменем и изследване на възможните мерки, които елиминират дилема зоните и 
негативното им влияние върху безопасността на движението. По света има множество 
такива разработки, но засега няма идентифицирано работещо ефективно решение на 
проблема. 

4. Приноси. 

 Дефинирано понятието дилема зона, което не е изследвано в досегашната 
практика у нас и в научните ни разработки. Това ще спомогне за разширяване 
базата за бъдещи изследвания в областта на кръстовищата, сигнализирани със 
светлинни сигнали; 

 Определен е диапазонът на дилема зоната в прехода между зеления и червения 
сигнал на светофарните уредби. Принос е разработването на методика на 
изследването, която включва седем показателя, на базата на които са направени 
обосновани изводи за характера на действията, които предприемат водачите; 

 Определено е влиянието на допълнителни светлинни сигнали върху размера на 
дилема зоната. Установен е по-висок риск от взимане на различни решения от 
водачите, респективно до по-висок риск от настъпване на пътнотранспортно 
произшествие; 

 Кръстовищата без допълнителни сигнали на светофарната уредба са с най-
безопасни показатели, тъй като е установена най-висока хомогенност на 
скоростите при приближаване на стоп-линията; 

 Допълнителните светлинни сигнали създават лъжливото възприятие у водачите 
за правилното преминаване през кръстовищата, а в действителност увеличават 
риска от пътнотранспортни произшествия. Установеният резултат потвърждава 
тяхната неефективност. Кръстовищата с допълнителни светлинни сигнали 
изискват нов подход в организацията на движението – ограничаване на 
скоростните режими и въвеждане на постоянен видеоконтрол; 

 Изведени са препоръки за нормативни промени, които в настоящия момент са 
залегнали в Проект за изменение и допълнение на Закона за движението по 
пътищата. 
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