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РЕЗЮМЕТА 

 на научните трудове 

на 

гл. ас. д-р инж. Димитър Кирилов Мартинов 

за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “доцент” 

I. Хабилитационен труд – монография – показател В.3. 

1. Димитър Мартинов, „Пътни и улични възли на различни нива“, 

Рецензенти: доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова, УАСГ;  доц. д-р 

инж. Валентин Веселинов Николов, УАСГ;, Монография, ISBN: 978-

619-91919-0-3, Ропринт ЕАД, 06.2021 г., 164 стр. 

Резюме: В монографията са разгледани основни въпроси свързани с 

проучване и проектиране на пътни и улични възли на различно ниво. Тя 

се състои от логически подредена структура, такава че да даде 

възможност за обединяване на информацията от многобройните 

литературни източници като учебници, ръководства и нормативни 

документи, както от различни държави, но така също и от различни етапи 

от тяхното прилагане.  На база на това съпоставяне и сравнение са 

получени и важни изводи, касаещи подобряване на движението по 

пътните и уличните възли във всеки аспект. Взети са предвид съвременни 

методи и постижения в пътното проектиране и строителство, като 

информацията в книгата е предназначена основно за специалистите, 

занимаващи се с проблемите на изграждане и експлоатация на пътищата и 

улиците и по-точно в частта за пътни и улични възли на различни нива.  

Ключови думи: пътни възли, улични възли, характеристики на пътните и 

уличните възли, типови схеми на пътните и уличните възли, пътна 

безопасност, скорост 

Abstract: The monograph discusses the main issues related to the study and 

design of road and street junctions at different levels. It consists of a logically 

arranged structure, such as to enable the aggregation of information from 

numerous literature sources such as textbooks, manuals and normative 

documents, both from different countries, but also from different stages of their 

implementation. On the basis of this comparison, important conclusions have 

been obtained regarding the improvement of traffic on road and street junctions 

in each aspect. Modern methods and achievements in road design and 

construction are taken into account, and the information in the book is intended 
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mainly for specialists dealing with the problems of construction and operation 

of roads and streets and more specifically in the part of road and street 

junctions at different levels. 

Keywords: road junctions, street junctions, characteristics of road and street 

junctions, typical schemes of road and street junctions, road safety, speed 

II. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” – 

показател Г.6. 

1. Димитър Мартинов, „Влияние на пътните елементи при 

автомагистрали върху действителната скорост на движение“, 

Рецензенти: проф. д-р инж. Иван Стефанов Трифонов, УАСГ; доц. д-р 

инж. Ягода Крумова Тодорова, УАСГ;, Монография - Публикувана 

книга на базата на защитен дисертационен труд, ISBN: 978-619-

90373-0-0, Ропринт ЕАД, 05.2019 г., 118 стр. 

Резюме: В книгата е показана необходимостта от изследване на 

влиянието на пътните елементи при автомагистрали и скоростни пътища 

върху действителната скорост на движение. Основните причини за това 

са подобряване на безопасността по пътищата и прецизиране на някои 

експлоатационни показатели при проектирането им. Установена е 

методика за определяне на действителната скорост на движение по 

опитни пътни участъци. На базата на съответни анализи са получени 

модели за прогнозиране на действителната скорост на движение в 

зависимост от геометричните елементи на пътя при скоростни пътища и 

автомагистрали. Направен е анализ на местата с локални спадове на 

скоростта и е показана причината, която в повечето от случаите е 

ограничената видимост. Съставени са модели за определяне на скоростта 

на движение спрямо наличната видимост. 

Ключови думи: Скорост, профил на скоростта, пътни елементи, 

разстояние на видимост, пътно тяло, озеленяване на пътища, 

разположение на пътни принадлежности 

Abstract: The book shows the need of researching the influence of road 

elements on highways and expressways on the actual speed. The main reasons 

for this are to improve road safety and to refine some performance indicators in 

their design. A methodology for determining the actual speed of traffic on 

experimental road sections has been established. Based on relevant analyzes, 

models for forecasting the actual speed of movement depending on the 

geometric elements of the road in highways and motorways are obtained. An 

analysis of the places with local decreases in speed was made and the reason, 
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which in most cases is the limited visibility, was shown. Models have been 

developed to determine the speed of movement according to the available 

visibility. 

Keywords: Speed, speed profile, road elements, visibility distance, road 

corridor, road landscaping, placement of road accessories 

III. Научни публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове – показател 

Г.8 

1. Димитър Мартинов, „Пътен възел на две нива при водната палата в 

гр. Пловдив“, Списание Транспортно Строителство и Инфраструктура, 

УАСГ, ISSN 1314-7501 – печатно издание,  ISBN 978-954-9262-3-2,  бр. 9 

стр. от 17 до 23, 03.2015 г. 

Резюме: Статията описва етапите от историята на развитие на конкретен 

проект за уличен възел. Всичко е подробно систематизирано - от 

впечатленията на проектанта при първоначалния оглед на мястото, до 

неговите предложени проектни решения. Показва се промяната на 

проектантското решение в хода на работа, при съгласуването му с 

различни институции. В конкретният случай са разгледани три варианта, 

от които последният представлява решение, удовлетворяващо в най-

голяма степен всички изисквания към бъдещото транспортно-

комуникационно съоръжение. Повишените изисквания към обекта идват 

от факта, че той се намира в близост както до коритото на река Марица, 

но така също и до историческия център на град Пловдив. Т.е. трябва да се 

подходи внимателно и от естетична гледна точка, за да се получи 

хармонично вписване на съоръжението в силуета на съществуващата 

градска среда. 

Ключови думи: проектиране, уличен възел, велосипедна алея, 

велосипедна лента, пътна безопасност 

Abstract: The article describes stages in the historical development of a 

specific street junction project. Everything is systematized in details - from the 

designer's impressions during the initial inspection in situ, to his proposed 

design solutions. The change of the design decision in the course of work is 

shown, in its coordination with various institutions. In this case, three variants 

were considered, the last of which is a solution that best meets all the 

requirements for the future transport and communication facility. The increased 

requirements for the site come from the fact that it is located close to the bed of 

the Maritsa River, as well as to the historic center of Plovdiv. In other words it 

must be approached carefully and from an aesthetic point of view too in order 
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to obtain a harmonious fit of the facility in the silhouette of the existing urban 

environment. 

Keywords: design, street junction, bicycle alley, bicycle lane, road safety 

2. Димитър Мартинов, „Нарастване на центробежното ускорение в 

преходни криви“, Годишник на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, 

ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 51, брой 7, стр. от 167 до 175, 

10.2018 г. 

Резюме: Публикацията разглежда минималните стойности на 

параметрите на преходна крива, зададени в „Наредба №1/2000 и норми за 

проектиране на автомобилни пътища“. В нормативният документ са 

зададени ограничения на параметъра А на клотоида такива, че се 

получават много големи стойности на коефициента на нарастване на 

центробежното ускорение - j. Разгледан е критерият за избор на 

параметър на клотоида и в други нормативни документи, като УПАП-

1979, Австрийските (RVS-2014), Германските (RAS-L-1995, RAL-2012, 

RAA-2008). Разгледани са различни възможности за предотвратяване на 

високите стойности на коефициента j, а същите са дадени като препоръки 

към проектантите и авторите на следваща редакция на нормите за 

проектиране на автомобилни пътища в нашата страна. 

Ключови думи: Пътища, скорост, пътни елементи 

Abstract: The publication discusses the minimum values of the transition curve 

parameters set out in "Regulation No. 1/2000 and Road Design Rules". In the 

normative document, limiting parameter A of the clothoid is set, such that very 

large increments of coefficient of centrifugal acceleration are obtained - j. The 

selection criterion is considered a clothoid parameter and other normative 

documents such as UPAP-1979, Austrian (RVS-2014), German (RAS-L-1995, 

RAL-2012, RAA-2008). Various options have been considered to prevent high 

coefficients j and these are given as recommendations to designers and authors 

of a subsequent revision of the norms for the design of motorways in our 

country. 

Keywords: roads, speed, road elements 
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3. Димитър Мартинов, „Прецизиране на изискванията за заснемане на 

пътя при рехабилитация“, Годишник на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – 

печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 52, брой 2, 

стр. от 537 до 544, 07.2019 г. 

Резюме: В публикацията са показани различни възможности за 

прецизиране на модела на пътната повърхност на платното за движение 

при рехабилитация на автомобилни пътища. Целта е да се обхванат 

различните повреди, като слягане, коловози, изравяния и дупки, оказващи 

съществено влияние на обема строително монтажни работи в 

последствие. Търсените подходи са разгледани от гледна точка на тяхната 

точност, ефективност и икономичност за лесно внедряване в практиката. 

Ключови думи: Пътища, рехабилитация, повреди 

Abstract: The publication presents various options for refining the road surface 

roadway model for road rehabilitation. The aim is to cover the various failures 

such as sinking, trenches and holes, which have a significant impact on the 

volume of construction work subsequently. The approaches sought are viewed 

from the point of view of their accuracy, efficiency and economy for easy 

implementation in practice. 

Keywords: roads, rehabilitation, damage 

4. Димитър Мартинов, „Отводняване на пътната настилка в преходни 

криви“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – 

онлайн издание, том 52, брой 2, стр. от 545 до 554, 07.2019 г. 

Резюме: Статията предлага насоки за подобряване на отводняването на 

пътната настилка по дължина на преходната крива, там където е 

разположена и рампата на надвишението. По тази дължина от пътя, 

особено във външната лента или платно за движение, където напречният 

наклон на настилката сменя посоката си, се появява и опасната зона. В 

нея повърхностните води блуждаят и се оттичат бавно. В този случай има 

опасност от поява на явлението аквапланинг, което рязко влошава 

безопасността на движението. 

Ключови думи: пътна настилка, отводняване, надвишение, преходна крива 

Abstract: The  article provides guidelines for improving road drainage along 

the transition curve, where the ramp of superelevation is located. A dangerous 

zone appears along this length of the road, especially in the outer lane or 

traveled way, where the transverse slope of the pavement changes its direction. 

Surface waters wander and slowly descend on the pavement in this area. A 
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danger of the phenomenon of aquaplaning arises, which can seriously impair 

the traffic safety. 

Keywords: road pavement, drainage, superelevation, transition curve 

5. Димитър Мартинов, „Видимостта като критерий за избор на радиус 

на хоризонтална крива при автомагистрали и скоростни пътища“, 

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

– София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн 

издание, том 53, брой 2, стр. от 509 до 521, 07.2020 г. 

Резюме: В публикацията са разгледани най-честите причини за 

ограничаване на видимостта при вече изградени участъци от 

автомагистрали. Направена е обща класификация на причините за 

ограничена видимост, от която се вижда, че голяма част от тях се намират 

в хоризонталните криви. Разгледани са различни подходи и тяхната 

ефективност, така че по автомагистралите и скоростните пътища да се 

постигнат необходимите и минимални разстояния за видимост, които да 

не оказват впоследствие влияние върху действителната скорост на 

движение. Разгледани са възможности за решаване на проблема с 

ограничената видимост, както при изградени вече пътни участъци, но 

така също и при участъци в етапа на тяхното проектиране. 

Ключови думи: скорост, разстояние на видимост, пътно тяло, озеленяване 

на пътища, разположение на пътни принадлежности 

Abstract: The article discusses the most common reasons for limiting visibility 

for already constructed sections of motorways. A general classification of the 

reasons for the limited visibility is made, which shows that most of them are in 

the horizontal curves. Various approaches and their effectiveness have been 

considered, so that the necessary and minimum visibility distances, which do 

not subsequently affect the actual speed, to be achieved on motorways and 

highways. Possibilities for solving the problem of limited visibility are 

considered, both for already constructed road sections, but also for sections in 

the stage of their designing. 

Keywords: speed, visibility distance, road corridor, road landscaping, 

placement of road accessories 
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6. Димитър Мартинов, „Тенденции при хоризонталните трасировъчни 

елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно 

ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – 

онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1013 до 1019, 12.2020 г. 

Резюме: В публикацията са разгледани хоризонталните трасировъчни 

елементи при връзките на пътните и уличните възли на различно ниво. 

Правите и преходните криви са утвърдени еднозначно в нормите и за 

тяхното прилагане не се забелязва промяна в различни нормативни 

документи, както и в различен етап от тяхното издаване. Интерес 

представляват кръговите криви и по специално изборът им на радиус. Тук 

прави впечатление голямото разнообразие от начини за получаване на 

минимални стойности на радиусите. В публикацията ще разгледаме 

именно тях, както и тенденциите в стойностите на самите радиуси. Ще 

разгледаме какъв е логично да бъде критерият за тяхното избиране, както 

и до каква степен новите нормативни стойности кореспондират с него. 

Всичко това ще покаже дали се движим в посока към по добра пътна 

безопасност. 

Ключови думи: скорост, радиус на хоризонтална крива, пътни възли, 

улични възли, пътна безопасност 

Abstract: The publication examines the horizontal tracing elements at the 

connections of road and street junctions at different levels. The straight and 

transition curves are unambiguously confirmed in the norms and for their 

application no change is noticed in different normative documents, as well as 

in different stage of their issuance. Of interest are the circular curves and in 

particular their choice of radius. Here the great variety of ways to obtain 

minimum values of radii is impressive. In the publication we will look at them, 

as well as the trends in the values of the radii themselves. We will consider 

what is the logical criterion for their selection, as well as the extent to which 

the new normative values correspond to it. All this will show whether we are 

moving towards better road safety. 

Keywords: speed, radius of horizontal curve, road junctions, street junctions, 

road safety 
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7. Димитър Мартинов, „Тенденции при вертикалните трасировъчни 

елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно 

ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – 

онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1021 до 1027, 12.2020 г. 

Резюме: В публикацията са разгледани вертикалните трасировъчни 

елементи при връзките на пътните и уличните възли на различно ниво – 

надлъжен наклон и радиус на вертикална крива. Разгледани са техните 

нормативни ограничения, както и тенденциите на промяна в стойностите 

им, приложени в различни нормативни документи и в различните етапи 

от тяхното издаване. Ще разгледаме какъв е логично да бъде критерият за 

тяхното избиране, както и до каква степен новите нормативни стойности 

кореспондират с него. Всичко това ще покаже дали се движим в посока 

към по добра пътна безопасност. 

Ключови думи: скорост, надлъжен наклон, радиус на вертикална крива, 

пътни възли, улични възли, пътна безопасност 

Abstract: The publication examines the vertical tracing elements at the 

connections of road and street junctions at different levels - longitudinal slope 

and radius of a vertical curve. Their normative limitations are considered, as 

well as the tendencies of change in their values, applied in different normative 

documents and in the different stages of their issuance. We will consider what 

is the logical criterion for their selection, as well as the extent to which the new 

normative values correspond to it. All this will show whether we are moving 

towards better road safety. 

Keywords: speed, longitudinal slope, radius of vertical curve, road junctions, 

street junctions, road safety 

8. Димитър Мартинов, „Тенденции при типовите пътни платна на 

връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, 

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

– София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн 

издание, том 53, брой 4, стр. от 1029 до 1038, 12.2020 г. 

Резюме: В публикацията са разгледани типовите пътни платна при 

връзките на пътните и уличните възли на различно ниво. Разгледани са 

тенденции в техните нормативни ограничения, като ширини на 

конструктивните им елементи, както и ограниченията при тяхното 

прилагане, приложени в различни нормативни документи и в различните 

етапи от тяхното издаване. Ще разгледаме какъв е логично да бъде 

критерият за избор на типово пътно платно, както и до каква степен 
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новите нормативни ограничения кореспондират с него. Всичко това ще 

покаже дали се движим в посока към по-добра пътна безопасност. 

Ключови думи: пътно платно, пътни възли, улични възли, пътна 

безопасност 

Abstract: The publication examines the types of roads lanes on the connections 

of road and street junctions at different levels. Trends in their normative 

restrictions, such as widths of their constructive elements, as well as the 

restrictions in their application, applied in different normative documents and 

in the different stages of their issuance, are considered. We will consider what 

is logical to be the criterion for choosing a type of roadway, as well as the 

extent to which the new regulatory restrictions correspond to it. All this will 

show whether we are moving towards better road safety. 

Keywords: road lane, road junctions, street junctions, road safety 

9. Димитър Мартинов, „Тенденции при изходите и входовете на 

връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, Годишник 

на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 

ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, 

том 53, брой 4, стр. от 1039 до 1052, 12.2020 г. 

Резюме: В публикацията са разгледани изходите и входовете при 

връзките на пътните и уличните възли на различно ниво. Разгледани са 

техните нормативни ограничения, както и тенденциите на промяна в 

стойностите им, приложени в различни нормативни документи и в 

различните етапи от тяхното издаване. Ще разгледаме какъв е логично да 

бъде критерият за тяхното избиране, както и до каква степен новите 

нормативни стойности кореспондират с него. Всичко това ще покаже 

дали се движим в посока към по добра пътна безопасност. 

Ключови думи: пътно платно, изходящ шлюз, входящ шлюз, пътни възли, 

улични възли, пътна безопасност 

Abstract: The publication examines the exits and the entrances on the 

connections of road and street junctions at different levels. Their normative 

limitations are considered, as well as the tendencies of change in their values, 

applied in different normative documents and in the different stages of their 

issuance. We will consider what is the logical criterion for their selection, as 

well as the extent to which the new normative values correspond to it. All this 

will show whether we are moving towards better road safety. 

Keywords: road lane, outgoing gateway, incoming gateway, road junctions, 

street junctions, road safety 
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10. Димитър Мартинов, „Велосипедни трасета в обсега на пътните и 

уличните възли на различни нива – насоки за развитие“, Годишник 

на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 

ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, 

том 55, брой 1, стр. от 5 до 16, 04.2022 г. 

Резюме: В публикацията се разглеждат проблемите, които са свързани с 

пресичане на пътища и улици чрез пътни, съответно улични възли на 

различи нива, в обсега на които са предвидени и велосипедни ленти или 

алеи.  Основно това са проблеми свързани с пътната безопасност, 

породени от едно усложнение на задачата за тяхното планиране. От една 

страна се цели във възлите да се отделят всички транспортни потоци по 

посока и място, а от друга страна се явява необходимостта от 

допълнителното им разделяне и по вид, съобразно различните скорости 

на движение на автомобилните и велосипедните потоци. Разгледана е 

необходимостта от този вид пресичания, като са посочени и лоши опити 

за решения, породени от липсата на урегулиран начин за това. 

Формулирани са основни насоки за решаване на конфликта, породен 

между различните по вид автомобилни и велосипедни потоци. 

Ключови думи: пътно платно, изходящ шлюз, входящ шлюз, пътни възли, 

улични възли, велосипедна алея, велосипедна лента, пътна безопасност 

Abstract: The publication deals with the problems related to the crossing of 

roads and streets through road or street junctions at different levels, within the 

scope of which bicycle lanes or alleys are also provided. Basically, these are 

problems related to road safety, caused by a complication of the task of their 

planning. On the one hand, the goal is to separate all transport flows in the 

direction and place, and on the other hand there is a need for their additional 

separation by type, according to the different speeds of traffic and bicycle 

flows. The need for this type of intersections is considered, and bad attempts 

for solutions caused by the lack of a regulated way to do so are pointed out. 

Basic guidelines for resolving the conflict between different types of car and 

bicycle flows have been formulated. 

Keywords: road lane, outgoing gateway, incoming gateway, road junctions, 

street junctions, bicycle alley, bicycle lane, road safety 


