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Обект:  „Г  енерален  план  за  организация  на  движението  на  територията  на  град
Момчилград“ Възложител: Община Момчилград

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Настоящата  проектна  разработка  във  фаза  „Окончателен  проект“  се  изготви  на

основание задание за проектиране на Възложителя, както и сключен Договор за проектиране.
Целта  на  проекта  е  изготвяне  на  генерален  план  за  организация  на  движението  по

уличната мрежа на град Момчилград. Като са актуализирани необходимите пътни знаци и
хоризонтална маркоровка.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Съществуващите  пътни  знаци  са  недостатъчни  за  безконфликтна  организация  на

движението по улиците. По някои от кръстовищата липсват вертикални пътни знаци.
Хоризонталната пътна маркировка на места е изтрита, а на повечето от улиците не са

разграфени и местата за паркиране на МПС.
Наличните пешеходни пътеки са недостатъчни и слабо сигнализирани с пътни знаци

3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
На чертеж: „Обобщена схема на основните пътни знаци“ са показани актуализираният

минимален набор от пътни знаци за безопасната организация на движението по улиците на
град Момчилград.

Начертани са съществуващите и новите пътни знаци, като съществуващите са със сиви
нюанси, а новите са цветни.

Направена е класификация на улиците съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г.
според функциите, които изпълняват в момента и по техническите им параметри: напречен
профил, наклони, криви, настилка и др., а именно:
о Републикански път II-59 - тъмно син цвят;
о Републикански път III-592 - жълт цвят;
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о Улица IV клас (главна улица) - зелен цвят;
о Улица V клас (събирателна улица) - светло син цвят;
о Улица VI клас (обслужваща улица) - оранжев цвят;

Предвижда се там където е възможно върху платното за движение на някои от улииците
да  се  разграфят  с  маркировка  „М13“  места  за  паркиране  на  моторни  превозни  средства.
Общият им брой е 1033. Тези за леките коли - 590 броя са за паркиране напречно на оста на
улицата, 310 броя са за успоредно паркиране, 80 броя са за паркиране под ъгъл от 60° и 40 броя
под ъгъл от 45°.

Маркировката на пешеходните пътеки ще се опресни и там където е необходимо ще се
обозначат с пътни знаци „А18“, а тези , които са повдигнати с „А13“ и „В26“ - 30 км/ч.

Основни  изисквания,  на  които  трябва  да  отговаря  маркировката  и  вертикалната
сигнализация при изпълнение на проекта:
о  Пътните  знаци  да  са  II-ри  типоразмер  за  главните  улици  и  I-ви  типоразмер  за
второстепенните  улици,  съгласно  чл.  7,  ал.  1,  т.  1  от  Наредба  №  18  от  23.07.2001  г.  за
сигнализация на пътищата с пътни знаци;
о Светло-технически характеристики мин. RA1 клас съгласно Приложение 10 от Наредба 18 /
23.07.2001 г.;
о Носещите стълбчета трябва да отговарят на изискванията на БДС; о Пътната маркировка да
бъде изпълнена от бяла боя с минимална дебелина на слоя 0.6 мм;
о Пътната маркировка трябва да отговаря на следните класове, съгласно Наредба 2 / 17.01.2001
г.:
о Qd - клас Q3 (коефициент на яркост при разсеяно осветление);
о RL - клас R3 (коефициент на яркост при обратно отражение и суха настилка);
о RL - клас RW2 (коефициент на яркост при обратно отражение и влажна настилка);
о в - клас B3 (коефициент на яркост при суха настилка);
о SRT - клас S2 (съпротивление на хлъзгане)
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4. ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
При изготвяне на настоящата проектна разработка са спазени изискванията на:
о Закон за устройство на територията (ЗУТ);
о Наредба № 1 от 17.01.2001 за организиране на движението по пътищата;
о  Наредба  №  РД-02-20-2  от  20.12.2017  г.  за  планиране  и  проектиране  на  комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии;
о Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
о Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци



Легенда
:

републикански път 11-59 
републикански път 111-592 
улица IV клас - главна улица 
улица V клас - събирателна 
улица улица VI клас - 
обслужваща улица

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград

Чертеж: Обща схема на град Момчилград

Фаза: ОП Мащаб: М 1:6000 Част: ГП
Проектант
:

инж. Танер Бекир Лист: 01-01
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Легенда:

Трасе товарно движение 

Трасета през града Трасета 

през града туристически 

Автогара Автобусна спирка 

Железопътна гара

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград

Чертеж:
Схема на режим за движение на

определени видове пътни превозни
средстваФаза: ОП Мащаб: М 1:6000 Част: ГП

Проектант
:

инж. Танер Бекир Лист: 03-01



Легенда:

Пешеходно движение 

Предложение за 

велоалея

Паркова зона

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград

Чертеж:
Схема на режим за движение на пешеходци

и велосипедисти

Фаза: ОП Мащаб: М 1:6000 Част: ГП
Проектант
:

инж. Танер Бекир Лист: 04-01



Легенда:

— Улица с посока на 

север Улица с посока 

на юг

— Улица с посока на 

изток

— Улица с посока на 

запад

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград

Чертеж: Схема на посочност на движение

Фаза: ОП Мащаб: М 1:6000 Част: ГП
Проектант
:

инж. Танер Бекир Лист: 05-01



Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община 
МомчилградЧертеж: Схема на предимство на 

движениеФаза: ОП Мащаб: М 
1:6000

Част: ГП
Проектант
:

инж. Танер 
Бекир

Лист: 06-
01

Легенда:

— Улица с предимство

— Улица без 

предимство



Легенда:

Зона център Зона 

широк център Зона 

градска част Зона за

изпреварване

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград

Чертеж:
Схема на режим за престой, паркиране и

изпреварване

Фаза: ОП Мащаб: М 1:6000 Част: ГП
Проектант
:

инж. Танер Бекир Лист: 07-01





Забележка:
За реализиране на схемите от  ГПОД е необходимо
изготвяне на подробни планове за  Организация  на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически проекти (светофарни уредби, изкуствени
неравности и др.)

© съществуващ пътен знак

© нов пътен знак
------републикански път 11-59
------републикански път N1-592
= улица IV клас - главна улица
------улица V клас - събирателна улица
= улица VI клас - обслужваща улица  
хоризонтална маркировка
"Генерален план за организация на движението

на територията на град Момчилград"
Община Момчилград

Обобщена схема на основните пътни знаци
Мащаб: М 1:2000

Обект:

Възложите
л:

Легенда:

Чертеж:

Фаза: ОП
Проектант: инж. Танер Бекир Лист: 09-01

Част: ГП



Забележка:
За реализиране на схемите от ГПОД е необходимо
изготвяне на подробни планове за Организация на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически проекти (светофарни уредби, изкуствени
неравности и др.)

Легенда:

© съществуващ пътен знак

© нов пътен знак = републикански 
път II-59 = републикански път III-592 
= улица IV клас - главна улица = 
улица V клас - събирателна улица = 
улица VI клас - обслужваща улица  
хоризонтална маркировка

Обект:
"Генерален план за организация на

движението
на територията на град Момчилград"Възложите

л:
Община 
МомчилградЧертеж: Обобщена схема на основните пътни 

знациФаза: ОП Мащаб: М 1:2000 Част: ГП
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Забележка:
За реализиране на схемите от ГПОД е необходимо
изготвяне на подробни планове за Организация на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически  проекти  (светофарни  уредби,
изкуствени неравности и др.)
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Забележка:
За реализиране на схемите от ГПОД е необходимо
изготвяне на подробни планове за Организация на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически  проекти  (светофарни  уредби,
изкуствени неравности и др.)
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Легенд
а съществуващ пътен 

знак
нов пътен знак републикански 
път 11-59 републикански път 
NI-592 улица IV клас - главна 
улица улица V клас - 
събирателна улица улица VI 
клас - обслужваща улица 
хоризонтална маркировка

ул."Братя 
Миладинови

Z3

Обек
т

Генерален план за организация на
движението

на територията на град Момчилград"Възложите
л

Община 
Момчилград

8I-V
Черте
ж

Обобщена схема на основните пътни 
знациФаза: 

ОП
Мащаб: М 
1:2000

Част: 
ГП



"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Община 
МомчилградОбобщена схема на основните пътни 

знациМащаб: М 
1:2000

Част: 
ГПЛист: 09-

05

Легенда
: съществуващ пътен знак

Обект
:

Фаза: 
ОП

Възложите
л: Чертеж

:

©

©



Забележка:
За реализиране  на схемите  от  ГПОД е  необходимо
изготвяне  на подробни планове за  Организация  на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически проекти (светофарни уредби, изкуствени
неравности и др.)

нов пътен знак републикански път II-59 
републикански път III-592 улица IV 
клас - главна улица улица V клас - 
събирателна улица улица VI клас - 
обслужваща улица хоризонтална 
маркировка



Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община 
МомчилградЧертеж

:
Обобщена схема на основните пътни 
знациФаза: ОП Мащаб: М 1:2000 Част: ГП

Лист: 09-
06

Легенда
:©

©



Забележка:
За реализиране  на схемите  от  ГПОД е  необходимо
изготвяне  на подробни планове за  Организация  на
движението (точно местоположение на стълбчета и
конзоли,  маркиране  на  парко  места  и  др.)  и/или
Технически проекти (светофарни уредби, изкуствени
неравности и др.) съществуващ пътен знак

нов пътен знак републикански път II-59 
републикански път III-592 
улица IV клас - главна улица 
улица V клас - събирателна 
улица улица VI клас - 
обслужваща улица 
хоризонтална маркировка

Проектант: инж. Танер Бекир
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"М1/0.15 - единична непрекъсната линия - 
крайна"

"МЗ/0.10/1/1 - единична прекъсната линия"

"М15 - коси успоредни линии"

Обект:
"Генерален план за организация на
движението на територията на град

Момчилград"Възложите
л:

Община Момчилград
Чертеж: Детайли

Фаза: ОП Мащаб: М 1:100 Част: ГП
Проектан
т:

инж. Танер Бекир Лист: 10-
01




