Инж. Димитър Петров

- Брой регистрирани МПС-та в град София
( Столична Община ) ≈ 1 000 000 бр.
- Брой регистрирани леки автомобили над 800 000бр.
- Брой нови регистрации на ден – 600-800 бр.
- Брой леки автомобили на 1000 човека ≈ 700 -750бр.
( Брой леки автомобили на 1000 човека от населението за град
Виена ≈ 350 - 400 бр. )
- Изчисления при извършването на градоустройственото
планиране ( 70те години на миналия век ) – 100 бр. автомобила
на глава от населението. Последвала актуализация с
изчисления от 400 бр. автомобили на глава от населението.
* Големия брой автомобили движещи се едновременно в града
увеличава риска от настъпването на ПТП и инциденти.
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Мярка : Отделяне на противоположните направления
на булеварди с концентрация на ПТП, примери :
- бул.” Никола Мушанов” - физическо отделяне, чрез разделител
тип “Ню Джърси”;
- Бул.”Симеоновско шосе” – физическо отделяне, чрез еластична
ограда;
- бул.”Царица Йоанна” – тунел “Люлин” – физическо отделяне
на трамвайното трасе в двете посоки на движение, чрез
разделител тип “Ню Джърси”;
- бул.”Ген.Скобелев” - монтаж на еластична ограда в
разделителна ивица за повишаване на безопасността на
пътния участък;
- Подмяна на амортизираната еластична ограда и
обезопасяването на мостовите съоръжения на “Владайска
река“
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Бул. Никола Мушанов – след монтажа на
разделители тип “Ню джърси”
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Бул.”Симеоновско шосе” – след монтажа
на разделител тип “еластична ограда”
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Ограничаване на пешеходните пресичания, чрез
тръбно решетъчен парапет
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1. Чрез “повдигане” на пешеходната пътека – над 30 % от всички
пешеходни пътеки в град София са повдигнати;
2. Чрез допълнително осветяване на пешеходната пътека – над
300 броя допълнително осветени пешеходни пътеки – през 2019г.
Се изгради допълнително осветление на 100 бр. пеш. пътеки;
3. Поставяне на предупредителна маркировка преди пешеходната
пътека за повишаване на вниманието на водачите – изображение
на пътен знак „А18“ и надписи „БАВНО“ ;
4. Изграждане на “неравности” за намаляване на скоростта, преди
пешеходните пътеки, в жилищни зони и в района на детски градини
и училища;
5. Полагането на специален слой „маркировка“ с повишен
коефициент на сцепление за намаляване на спирачни път на
автомобилите в зоната преди пешеходните пътеки
6. Монтаж на физически ограничители за предотвратяването на
неправилното паркиране в района преди пешеходните пътеки –
основна причина за настъпването на ПТП в района на пешеходни
пътеки ( намалената видимост поради неправилно паркиране“
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- Настилка/Маркировка с
повишен коефициент на
сцепление:
Този вид настилка/маркировка
намалява значително спирачния
път, като зоната, в която се полага
зависи от максимално
разрешената скорост в дадения
пътен участък и останалите
характеристики на пътя. В
конкретния пример дължината на
тази „зона“ е ≈ 17 м.
Червения цвят, допълнително
повишава вниманието на
водачите.
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- Монтаж на
физически
ограничители в зоната
преди
пешеходните
пътеки,
с
цел
предотвратяване
на
неправилното паркиране
и
намаляването
на
видимостта.
Намалената
видимост
поради неправилно паркирали
автомобили в зоната преди
пешеходните пътеки е основна
причина за възникването на
ПТП.

През 2020г. Бяха обезопасени 20 пешеходни пътеки на основни булеварди, в
района, на които се наблюдаваше непрекъснато неправилно паркиране
(бул.“Ал.Стамболийски“, бул.“Хр.Ботев“, бул.“Прага“ и ул.“Св.Георги Софийски“,
бул.“Шипченски проход и ул.“Цар Симеон“)
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Монтаж на физически ограничители в зоната на кръстовищата с цел осигуряване
на необходимата видимост:
Неправилното паркиране в района на кръстовища е основна причина за възникването на
ПТП, поради намаляването на видимостта на водачите на мпс.
Примера на снимката е от ул.“Цар Симеон“;
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Монтаж на физически ограничители в защрихованата зона на пътните възли на
бул.“Цариградско шосе“ с бул.“Ал.Малинов“ и бул.“П.Яворов“:
Преминаването през непрекъснатите линии в рамките на ускорителните шлюзове или
през защрихованите острови води, както до голям риск от възникване на ПТП, така и до
засичане и накъсване на транспортните потоци движещи се в рамките на пътния
възел, което намалява и неговия капацитет.
-
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-

Пилотен
проект
за
разработване на нов тип
„тръбно-репетъчен парапет“
– стартиран е пилотен проект,
предвиждащ производството и
монтажа на тестови участък,
на тръбно решетъчен парапет
с
хоризонтални
прегради,
вместо с вертикални, така че
да
се
осигури
по-добра
видимост
за
водачите
излизащи
от
перпендикулярните улици.
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-

Демаркиране с вода под
високо налягане – вече има
работеща
машина
на
територията
на
Столична
Община,
която
премахва
пътна маркировка, чрез вода
под високо налягане, като по
този начин се намалява до
минимум интервенцията и
негативното влияние върху
пътната
настилка,
като
същевременно се осигурява
трайно премахване на пътната
маркировка. По този начин се
решава
проблема
с
непрестанно изтриващата се
„черна боя“, която се използва
за демаркиране, съгласно
изискванията на действащата
наредба.
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- Координирани трасета регулирани, чрез светофарни уредби –
изграждането на координирани трасета, които позволяват “гладко”
движение на транспортните потоци с максимална скорост равна на
максимално разрешената скорост за дадения пътен участък. По този
начин се постига физическа регулация на скоростта на движение на
превозните средства, тъй като при движение с по-висока скорост, те
биват спрени на следващото кръстовище посредством червен сигнал
на СУ.
- Функционалност “Всичко червено” – действащата система за
управление на трафика позволява работата на светофарните уредби
в режим на “всичко червено”, при който се подава червен сигнал за
всички направления в кръстовището, като при приближаване на
автомобил към кръстовището се “извиква” зеления сигнал за
съответното направление, който обаче бива подаден след такъв
период от време, който гарантира, че автомобила/ите се движат с
максимално разрешената скорост. По този начин се постига
“принудително” намаление на скоростта на движение на
автомобилите до максимално разрешената.
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- В рамките на системата са изградени нови координационни
трасета
на всички основни пътни артерии, като към момента се работи и
върху обособяването на координирани трасета на второстепенната
улична мрежа.
- Боядисване на стълбовете на светофарните уредби в жълт цвят –
чрез тази мярка се подобрява видимостта към инфраструктурата,
на която са монтирани средствата за регулиране на движението и
помага на хора със силно увредено зрение да се ориентират за
точното и безопасното място за пешеходно пресичане;
- Намаляване на задръстванията и опашките от чакащи
автомобили – множество изследвания показват, че при наличието
на дълги опашки от чакащи автомобили и задръствания водачите
извършват значително повече нарушение на закона за движение по
пътищата, което е и основната причина за пътните инциденти.
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На предварително зададено
разстояние от кръстовището се
подава сигнал към контролера.

Веднага след изтичането на
защитните времена на
кръстовището се подава зелен
сигнал

След преминаване на специалния
автомобил през кръстовището се
подава сигнал и контролерът
минава в нормален режим
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Управление на пешеходните потоци
Системата предвижда и управлението на
пешеходните потоци, чрез следните елементи:

- Бутони за заявка за пешеходно пресичане;
- Звукова сигнализация на незрящи;
- Жълт цвят на стълбовете на СУ, като по този начин те стават
различими от останалата стълбова инфраструктура – показва
на гражданите и хората със силно намалено зрение, къде е
обособеното място за безопасно пресичане.
-Възможност за динамично увеличаване на зеления сигнал за
пешеходно пресичане;

Ползи :

-Намаляване на шумовото замърсяване от СУ ;
-Повишаване на безопасността на пешеходните
пресичания, чрез гарантиране на целостта на
зеления сигнал;
- Намаляване на времето за изчакване на червен
сигнал за автомобилите – намаляване на
отделяните вредни емисии;
- Намаляване на времето за изчакване на червен
сигнал за пешеходните пресичания;
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Благодаря за вниманието !!!

