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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

ОБЕКТ:     Актуализация на „Генерален план за организация 

                   на движението“ на град Троян 

ФАЗА:       Предварителен проект  

ЧАСТ:       ОБД   
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

Обща част 
Град Троян е разположен по северните склонове на Стара планина, по 

течението на реките Бели и Черни Осъм. Средната надморска височина е около 

390 метра. Градът има близо 130 годишна история, възникнал по древноримския 

Траянов път, откъдето води и името си  и е обявен за град през 1868 година. 

Троян е изграден по комуникационната ос север – юг, като дължината му е над 

10 км. Характерен е с многото си махали, част от които са приобщени към 

града. Съхранени са много паметници още от преди Освобождението: 

Троянският манастир, крепостта Состра, църкви, стари къщи, работилници и 

дюкяни за стари занаяти. Градът е разделен от естествени делители: реката и 

ж.п.линията.  

 Днес Троян е общински център с население 31,4 хил.души за общината и 22,9 

хил. души за града. Площта на града възлиза на 60,2 км2. След промените 

основните отрасли, които се развиват са дървопреработвателна, текстилна и 

хранителна промишленост, както и художествени занаяти. Развива се и като 

курортен център с красиви околности и природен резерват.  

 Проектни проучвания за града са правени от 1900 година, когато е приет 

първият регулационен план. През месец декември 2021 г. е приет окончателен 

проект на „Общ устройствен план на община Троян“. През месец септември 

2021 г. е приет „План за интегрирано развитие  2021-2027 г“. Община Троян има 

приети „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане 

нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на 

територията на гр.Троян“ и „Програма за обществено паркиране в гр. Троян 

2019-2024 г“. Последният Генерален план за организация на движението е 

изготвен през 2015 и одобрен януари 2016 година и неговият срок е изтекъл. 

Настоящият проект следва да се третира като актуализация на този план. 

Въпреки наличието на ж.п.линия основния транспорт, както за общината, така и 

за града е автомобилният. Чрез него се осъществяват кореспонденциите между 

отделните населени места и части на града. Трябва да се спомене и нещо много 

важно – градът от край време е с много висока степен на моторизация. По данни 

от РУ на МВР – гр.Троян регистрираните моторни превозни средства са били:  

- 2003 год.  16500 бр. МПС 

- 2015 год.  23034 бр. МПС 

- 2021 год.  26047 бр. МПС за община Троян и 18978 бр. МПС за гр. Троян 

Това дава една моторизация от 830 МПС/1000 жители, което е далеч над 

средното за страната 400МПС/1000 жители. При това трябва да се отбележи, че 

в града се движат и коли, които са с друга регистрация, като града се посещава 

от 50000 до 75000 туристи на година. Всичко това показва колко е важен за 

град Троян настоящият проект. 

 Нарастващият брой пътно транспортни произшествия за страната налагат 

разработването на програми с ясни мероприятия за подобряване степента на 
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безопастност и комфорт  на движение при пълно използване капацитета на 

съществуващана улична мрежа. Целите на този проект са чрез разглеждане на 

транспортно-комуникационните проблеми на града  да се подпомогнат 

ръководните органи в борбата за повишаване сигурността и безопастността на 

движение.  

 

Диагноза    

І. Пътна мрежа 

 През територията на града преминават два пътя от Републиканската пътна 

мрежа. Те са : 

- ІІ – 35 /Гара Бяла – о.п.Плевен/ Гривица – Плевен – о.п.Ловеч – Троян – 

Кърнаре - /Розино – Карлово/ , от  км 71+330 до км 82+428 (дължина 11 098 

м); 

- ІІІ – 357 / О.п.Ловеч – Троян/ - Орешак - /Дебнево – Велчево/, от км 0+000 

до км 5+220 (дължина 5 220 м). 

Трасето на второкласният път II-35 в чертите на града минава от север на 

юг по улица „Васил Левски”, улица „Христо Ботев” и по улица „Генерал 

Карцов”.  

Трасето на третокласният път III-357 в рамките на града е: 

ул. „Радецки“ – Светофар (кръстовище с ул. „Хр. Ботев“) – Кръстовище с 

ул. „В. Левски“; 

ул. „В. Левски“ – Кръстовище с ул. „Радецки“ – Елипса – Мост Пожарна; 

ул. „Акад. Ангел Балевски“ – Мост Пожарна – Железопътен прелез – 

Кръстовище Кози вир; 

ул. „Сеновоза“ - Кръстовище Кози вир – местност Баба Руса; 

ул. „Долно Ливаде“ – местност Баба Руса – кв. Ливаде; 

ул. „Квартал Ливаде“  - кв. Ливаде – Изход посока с. Орешак. 

Преминаване на трасето на второкласния път II-35 през централната градска 

част е основен комуникационно-транспортен проблем на град Троян. През 

годините са разработвани различни варианти за обходно трасе на път II-35. 

Съгласно приетия ОУП на община Троян, като най-реалистичен е приет 

варианта за източен обход на града и план за поетапна реализация на това 

трасе. До изграждането му първостепенен приоритет за общината следва да е 

прехвърлянето на транзитното движение от улиците „В. Левски” и „Хр. Ботев“ 

по ул. „Акад. Ангел Балевски“ и ул. „Опълченска“ в индустриалната зона на 

гр.Троян. След изграждане през 2021г. на нов мост над р. Бели Осъм при 

бензиностанция Лукойл, изместване трасето на второкласния път ще е 

възможно, след като се премахне ниския надлез по ул. „Захари Стоянов“ над 

ул.  „Опълченска“.   

Общинските пътища осигуряващи транспортен достъп от гр. Троян до 

прилежащи села, квартали и махали са: 

 LOV1137 / II – 35 / Троян – Балабанско – Терзийско – / III – 358 / 

 LOV2130 /II-35, п.к.Лешница-Троян/-Калейца-м.Коман 

 LOV2131 /II-35, п.к.Лешница-Троян/-Белиш-Долна Маргатина 

 LOV2134 /II-35/-Троян-мах.Длъжковска-Горно Трапе-/LOV2142/ 

 LOV2135  /II-35/-Троян-кв.Хр.Цонковски-мах.Попишка 

 LOV2139 /III-357, Троян-Орешак/-мах.Дудевска  

 LOV3133 /III-357, Троян-Орешак/-мах.Дрянска-Орешак-/LOV1140/ 

 LOV3146 /II-35, п.к.Калейца-Троян/-депо ТБО 

 LOV3147 /II-35, п.к.Калейца-Троян/-гробищен парк Троян 
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 LOV3149 /III-357, Троян-Орешак/-мах.Миревска 

ІІ.Улична мрежа  

Дължината на уличаната мрежа в град  Троян възлиза на 53.10 км с площ от 

579000 м2  /данни от ОУПО/. Първостепенната улична мрежа на града е 

съставена от улиците: „Васил Левски”, „Генерал Карцов”, ”Христо Ботев”, 

„Опълченска”, „Георги Сава Раковски”, ”Акад. Ангел Балевски”,  „Димитър 

Икономов - Димитриката” в посока север - юг и „Симеон Велики”, „Радецки” и 

„Македония” в посока изток - запад. Параметрите им обаче не отговарят на 

нормативните. Уличните платна на места са тесни, с променлива широчина 

между отделните кръстовища, с малки радиуси на  хоризонтални и бордюрните 

криви, с близки едно до друго кръстовища и големи надлъжни наклони. Това 

важи и за Второстепенната улична мрежа. Дължината на улиците от 

Първостепенната улична мрежа е около 24 км. Повечето от тях са двулентови 

със следния габарит: 

 ул. „Христо Ботев“ – 2х3.75 m; 

 ул. „Васил Левски“ – 2х3.50 m; 

 ул. „Опълченска“ – 2х3.50 m; 

 ул. „Ген. Карцов“ – 2х3.75 m; 

 ул. „Симеон Велики“ – 2х3.25 m / 2х3.50 m; 

 ул. „Акад. Ангел Балевски“ – 2х3.50 m; 

 ул. „Георги С. Раковски“ – 2х3.50 m; 

 ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ – 2х3.50 m; 

 ул. „Македония“ – 2х3.25 m 

 ул. „Стефан Караджа“ – 2х3.75 m / 2х3.00 m; 

 Състоянието на пътната настилка на улиците от Първостепенната улична 

мрежа може да се определи като добро с изключение на част от улиците ”Акад. 

Ангел Балевски”, „Опълченска”, „Димитър Икономов - Димитриката”  и  „Васил 

Левски”. През последните години, през периода 2015 – 2021 година, са 

положени значителни усилия от страна община Троян в посока ремонт и 

рехабилитация на улиците в града, както на Първостепенната така и на 

Второстепенната улични мрежи. Цялостно преасфалтирани са ул. „Симеон 

Велики”, ул. „Македония” , ул. „Проф. Шипковенски“, ул. „Минко Марковски“, 

ул. „Здравец“, ул. „д-р Спас Бояджиев“, ул. „Дъскотина“, ул. „Пейо Яворов“, 

ул.„Захари Зограф“ и ул. „Стефан Караджа“. Частично преасфалтирани са 

ул.„Архимандрит Макарий“, ул. „Бочо Донев“, ул. „Кирил и Методий“ и 

ул.„Лакарица“. Ремонтирани са около 7600 кв. м тротоари.  

Агенция пътна инфраструктура /АПИ/, през 2018 година, е извършила ремонт  

на участък от Републикански път II-35 – северен вход от км 70+911.00 до км 

73+167.00. През 2021 година, е извършила ремонт  на участък от Републикански 

път II-35 – северен вход от км 73+167.00 до км 75+160.00 и южен вход от км 

80+921 до км 84+725. 

Изградени са две нови кръгови кръстовища при пресичането между улиците 

„Христо Ботев“ – „Симеон Велики“ и „Васил Левски” – „Минко Радковски“, 

тринадесет броя повдигнати пешеходни пътеки, както и нова светофарна уредба 

в кръстовището между ул. ”Христо Ботев” и ул. „Радецки“. Изгражда се система 

за видеонаблюдение.  

Вертикалната сигнализация е в сравнително добро състояние. ГПОД – 2015г. е 

изпълнен в по-голямата си част за улиците в Централната градска част /ЦГЧ/ и 

спрямо пътеуказателната сигнализация. По отношение на хоризонталната 
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маркировка може да се каже, че са вложени доста средства за поддържането и в 

добро състояние - над 200 хил. лева. Пешеходните пътеки са добре 

сигнализирани, като има какво да се желае по отношение на хоризонталната 

маркировка на улиците.  

 

 ІІІ. Кръстовища 

За определяне интензивността на транспортния поток бяха извършени 

кръстовищни преброявания в две кръстовища, които са проблемни. 

- Кръстовище между ул. „Акад. Ангел Балевски” - ул. „Георги С. Раковски” и 

„Пачовия“ мост. 

- Кръстовище между ул. „Ген. Карцов“ и ул. „Димитър Икономов – 

Димитриката“. 

По отношение на останалите кръстовища, от страна на Възложителя - община 

Троян, беше преценено, че не се налага извършване на нови кръстовищни 

преброявания.  

Преброяванията бяха извършени в периода 730 -830  за сутрешен и 1630 -1730  за  

следобеден върхов час. Използваните преводни коефициента са: 

- 0.3 за велосипеди 

- 0.5 за мотоциклети 

- 1.0 за леки коли 

- 2.0 за леко товарни коли 

- 2.5 за тежко товарни коли 

- 3.0 за автобуси 

- 3.5 за влекачи и коли с ремарке 

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/02.12.2017 год. на МРРБ за „Планиране и 

проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните 

територии“ приблизителната пропускателна способност на една пътна лента за 

улица ІІІ клас - районна артерия е 850 Е л.к./час, за главна улица ІV клас е 780   

Е л.к./час и за събирателна улица V клас е 760 Е л.к./час. 

И за двете кръстовища по – натоварен е следобедният върхов час. 

Кръстовище № 1 ул. „Акад. Ангел Балевски“ - ул. „Георги С. Раковски“ – 

„Пачовия мост“ 

Към настоящия момент кръстовището работи, като триклон. Четвъртият клон е 

тупик, но в бъдеще се очаква да придобие съществена транспортна функция. 

Очевидно е значителното нарастване на транспортния поток спрямо 

преброяването от 2015 г. – около 40%.  За това способства повишената 

моторизация и изграждането на значителен брой нови обекти в близост. 

Увеличението е за сметка на броя леки коли и лекотоварното движение. Вижда 

се, че пропускателната спасобност на пътните ленти по ул. „Акад. Ангел 

Балевски“ е близка до максималната. Проблем са и тесните пътни ленти за 

движение по моста. Това налага да се мисли за бъдеща реконструкция на 

кръстовището. 

Кръстовище № 2 ул. „Ген. Карцов“  -  ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ 

Към настоящия момент по ул. „Ген. Карцов“ минава трасето на второкласния 

Републикански път II-35. Преброяванията показват, че  лявата посоката от ул. 

„Димитър Икономов – Димитриката“ към ул. „Ген. Карцов“ е много натоварена, 

което оправдава сигнализираното предимство на тази посока пред 

Републиканския път. Пропускателната способност на ул. „Ген. Карцов“  в 

посока Кърнаре, в този участък, вече е изчерпана. 
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ІV.Транзитно движение 

Транзитното движение преминава основно по трасетата на двата 

Републикански пътя и по източния бряг на река Бели Осъм. Проблем за града е, 

че все още трасето на  Републикански път ІІ – 35 минава през централната 

градска част. Изграждането на новия мост над р. Осъм дава възможност 

непрекъснатият транзит да преминава по източния бряг на реката.   

Указателната система по тези трасета е добра, но част от указателните табели 

са стари и е необходимо да се подменят и допълнят.  

 

V.Товарно движение 

Основният поток на товарно движение е изнесен покрай промишлената зона 

при северния вход на града. От южната страна липсват достатъчно пътни 

знаци, които да канализират това движение. Проблем за товарното движение е  

съществуващата естакада над улица „Опълченска” при Железопътна гарата. Тя 

няма необходимият светъл габарит, което е сигнализирано. Могат да 

преминават товарни автомобили с височина до 4,2 м. Това налага да се ползва 

единственото алтернативно трасе по улици „Георги С. Раковски“ и „Димитър 

Икономов – Димитриката“. По тези две улици преминава и целият транспортен 

поток в четвъртък. Това е пазарен ден за града и по улица „Опълченска” се 

затваря за движение лентата с посока на движение от кръстовище с ул. 

„Димитър Икономов – Димитриката“ до ул. „Георги С. Раковски“. Движението 

се затормозява и от двата железопътни прелеза: единият е с 4 коловоза при 

фирма „Велде България”, а другият е при „Кози вир“ с 1 коловоз. Всяко 

спускане на бариерата води до задръствания.  

 

VІ. Предимства 

По първостепенната улична мрежа те са регламентирани сравнително добре. 

Поставени са достатъчен брой пътни знаци Б1 и Б2, но на много места пътните 

знаци за предимство Б3 липсват. Приоритетното трасе е това на второкласният 

Републикански път ІІ-35 в чертите на града. Изключението е само едно при 

кръстовището на улици „Ген. Карцов” и „Димитър  Икономов - Димитриката”. 

Аргументите за това са по високото натоварване на посоката от ул. „Димитър 

Икономов - Димитриката” от правата посока по ул. „Ген. Карцов”, потвърдено 

от преброяванията на движението извършени през 2015 г. и 2022 г., както и 

близостта на бензиностанция „Йоана” до гърловината на кръстовището, което 

при задръстванията  затваря вход-изхода на бензиностанцията.   

Пътни знаци Б2 са монтирани и по повечето  улици от второстепенната улична 

мрежа, но и тук отсъстват знаци Б3, указващи улиците с предимство. 

  

VІІ.Посочност 

Всички улици от първостепенната улична мрежа са двупосочни. Самата 

линеарна  структура на града предопределя това. Еднопосочни  са следните 

улици   от  второстепенната  улична  мрежа :   „Дъскотина”, „Димитър 

Гимиджийски“, „Христо Цонковски“, „Тодор Петков“, „Цар Калоян“, 

„Добруджа“, „Любен Каравелов”, „Д-р Спас Бояджиев”, „Пенчо 

Хаджинайденов“, „Тома Хитров”,  „Кирил и Методий“, „Дойранска епопея“  и  

част  от улици  „Феликс Каниц”, „Стара планина“, „Незабравка“,  „34-ти 

Троянски полк“, „Петко Р. Славейков”, „Криволак”, „Асен и Петър“, „Васил 

Спасов“ и „Еделвайс“. 
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VІІІ. Ограничение на скоростта 

Ограничение на скоростта до 30 км/час е въведено при изградени изкуствени 

неравности и повдигнати пешеходни пътеки, около училища и детски градини, 

както и в района на Малък пазар. Ограничение на скоростта до 40 км/час е 

въведено по част от улици в ЦГЧ, като улици „Христо Ботев” и „Васил 

Левски”, а също и по ул. „Македония”.  

 

ІХ.Забрани за престой и паркиране 

Тези забрани са въведени по някои от главните улици на града. Това важи за 

улици „Христо Ботев”, „Васил Левски”, „Македония”, „Ген. Карцов”, „Симеон 

Велики“ и други. Констатацията обаче е, че те не се спазват. Като се има пред- 

вид, че повечето от тези улици са с по две активни ленти за движение, всяко 

спиране и паркиране на активните платна затормозява движението. 

 

Х.Прелези 

На територията на града има четири прелеза. Проблемни са два от тях: този при 

фирма „Велде- България”, където се пресичат четири коловоза и при Кози вир 

се пресич един коловоз. Всяко спускане на бариерите за 5-10 минути води до 

задръствания. Другите два са при „Винпром” и при вход – изхода за парк 

„Къпинчо”,  които имат локално значение. 

  

ХІ.Мостове 

Транспортните мостове в града са десет. С изключение на този при фирма 

„Витекс” и новия мост, останалите са двулентови с тесни пътни платна. 

Повечето от тях са и с много тесни тротоари. Мостове с архитектурна стойност 

са: „Марковия“, „Пачовия“, „Оряшковския“, „Чакърския“, моста под 

„Велчевското“, моста при „Витекс“. Тук не е включен рязания мост срещу 

фирма „Тева”. 

 

ХІІ. Паркиране и гариране 

Проблемът с недостигащите паркоместа в града е много стар. Изключително 

високият брой автомобили в града, както и многото туристи през летния сезон 

са причина спирането и паркирането на моторните превозни средства да се 

превърне в проблем от първостепенно значение за гр. Троян. След промените и 

реституционните процеси се оказва, че общински терени няма достатъчно. 

Сигнализирането на част от второстепенните улици в ЦГЧ, като еднопосочни, 

донякъде облекчава ситуацията, но не решава основно проблема с недостига на 

паркоместа. Много често се нарушават забраните за спиране и паркиране по 

пътните платна. Масово се спира по тротоарите на територията на целия град, а 

нарушетелите не се санкционират. Град Троян има одобрена „Програма за 

обществено паркиране“, която включва следните обекти: 

- Паркинг Капинчо  

- Паркинг Поликлиника 

- Паркинги по ул. Раковски 

- Паркинг Баня 

- Паркинг Данъчно  

- Паркинг Военен блок 

- Паркинг Автогара 

- Паркинг Стоково тържище  

- Паркинг Захари Стоянов  
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- Паркинг Алдица 

От тази програма е реализиран паркинг „Данъчно – I етап“, в момента се 

изгражда паркинг „Поликлиника“ и предстои изграждане на паркинги по 

ул.„Раковски“ и паркинг „Алдица“. За реализиране на останалите паркинги от 

програмата не са предприети никакви действия. 

 

ХІІІ. Масов обществен пътнически транспорт /МОПТ/ 

Обект на настоящият анализ са преди всичко спирките му, а не маршрутите. В 

момента действуват четири вътрешно градски линии. Линия 1  е с маршрут от 

Кнежки лъг до разклон Калеица, линия 2 от Кнежки лъг до село Калеица. 

Линии 3 и 4 се движат от Камен мост до разклон Калеица. Междуградските и 

междуселищни линии също спират в града. Там където е възможно спирките са 

в „джоб” или  в уширение, но много са на активните ленти за движение. 

Определено сигнализацията им не е добра. На места липсва пътен знак за 

спирка, разписания няма никъде. Почти всички спирки имат навеси, като някои 

от тях се нуждаят от подмяна. 

  

ХІV.Пешеходно движение 

В централната градска част пешеходната зона е с дължина около 300 метра. С 

пешеходен мост се дава връзка с Кооперативния пазар, автогарата и 

железопътната гара. Безопастното преминаване на реката е подсигурено със 

седем пешеходни моста. По уличната мрежа, най - вече в зоните на 

кръстовищата са обозначени пешеходни пътеки, като почти всички са 

сигнализирани. На места маркировката е изтрита и следва да се поднови. Към 

настоящия момент са изградени тринадесет повдигнати пешеходни пътеки и две 

изкуствени неравности. 

Разделянето на пешеходното движение от транспортния поток е необходима 

мярка за обезпечаване на висока степен на безопастност на движението. 

Поставянето на предпазни огради при места с концентрация на пешеходци е 

препоръчителна мярка. 

 

ХV.Таксита 

Община Троян се е погрижила да осигури в града пет стоянки за таксита с общо 

30 места. Те са разположение във възлови пунктове: при автогарата, при двата  

пазара, до пешеходната зона и при поликлиниката. 

 

ХVІ.Бензиностанции 

В града има 10 бензиностанции. Те са частни, разположени по Първостепенната 

улична мрежа, като не всички са добре  сигнализирани с пътни знаци. 

  

ХVІІ. Пътно транспортни произшествия 

От РУ на МВР град Троян са ни предоставени данни за пътно транспортните 

произшествия / ПТП / на територията на града. Справката е общо за последните 

три години. Настъпилите ПТП-та са 135 бр., като 41 бр. ПТП са тежки с 57 бр. 

пострадали лица и 2-ма убити. Най-голям брой настъпили ПТП са на улиците 

„Васил Левски“ – 21 бр. ПТП и „Ген. Карцов“ – 15 бр. ПТП, като няма 

конкретни места по двете улици характеризиращи се като участъци с 

концентрация на ПТП. Големият брой ПТП по тези две улици се дължи на 

факта, че са най-дългите и с най-натовареният трафик в града. Друга улица с 

настъпили тежки ПТП е ул. „Радецки“ – 5 бр. с пет ранени и един убит. Данните 
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показват съществено намаление на броя ПТП спрямо предходния тригодишен 

период. За 2012, 2013, и 2014 г. са отчетени общо 105 бр. ПТП по ул.  „Васил 

Левски“  и 99 бр. ПТП по ул. „Ген. Карцов“. 

Настъпилите ПТП в зони около пешеходни пътеки са четири на брой с четири 

ранени пешеходци. Причините за настъпване на ПТП са по вина на водачите на 

МПС, които не са пропуснали преминаващите по пешеходна пътека пешеходци.  

Въпросите за пътно транспортните произшествия с тревога се следят от цялото 

ни общество. За осигуряване на безопастност и сигурност на пътя трябва да се 

предприемат мерки които да включват мероприятия като: понижаване 

скоростта, гарантиране на видимоста, обезпечаване безопастни пресичания при 

спирките, ограничаване достъпа на товарни коли до жилищни зони, поставяне 

пешеходни пътеки пред училища и детски заведения, спазване на сигнализация 

от всички водачи, активна намеса на КАТ при констатация на нарушения и 

други.  

 

Настоящият проект за „Актуализация на Генерален план за организация на 

движението на гр. Троян“ следва да реши следните задачи: 

 Да отрази всички настъпили промени в транспортната обстановка на 

гр.Троян за последните пет години, като се отчетат  всички реализирани 

проекти. 

 Да се направи преглед за изпълнение на мероприятията заложени в 

ГПОД-2015г., както и причините довели до неизпълнение на част от тях. 

 Като вземе предвид новата транспортна обстановка да предложи мерки 

за подобряване на организацията и безопастността на движение в града.  

 

Решение 

 

Настоящият предварителен проект съдържа шест  броя схеми в мащаб 1:5000.  

 

Схема №1 – Класификация на уличната мрежа 

Определянето на Първостепенната улична мрежа /ПУМ/ на един град е важно, 

защото тези улици образуват основната комуникационно - транспортна мрежа 

на урбанизираната територия. Те свързват отделните устройствени зони 

помежду им и с пътната мрежа. През изминалия пет годишен период не са 

настъпили промени, които налагат прекласификация на ПУМ. Трасето на 

Републикански път II-35 все още не е променено официално. Първостепенната 

улична мрежа на града е съобразена с изготвения през 2021 г. окончателен 

проект на „Общ устройствен план на община Троян“. 

Районни артерии ІІІ клас са следните трасета: 

- ул. „Васил Левски” от северния вход - изход на града до санаториума, с 

продължение по ул. „Христо Ботев” и ул. „Ген. Карцов” до вход- изхода на 

града посока Кърнаре, което е трасето на път ІІ-35 в рамките на града; 

- ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ от кръстовище с ул. „Ген. Карцов” 

до кръстовище с ул. „Опълченска“, ул. „Опълченска“, ул. „Георги С. 

Раковски”,   ул. „Акад. Ангел Балевски” до кръстовището при „Кози вир“, 

ул. „Сеновоза”, ул. „Долно Ливаде“, ул. „Квартал Ливаде“ до вход – изхода 

на града посока Орешак; 

-    Напречни връзки между двете трасета по следата на Републикански път   

III-357 и по новия мост. 

 Главни улици ІV клас са : 
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- ул. „Васил Левски” в участъкът от санаториума до пешеходната зона; 

- ул.„Димитър Икономов – Димитриката“ от кръстовището с 

ул.„Опълченска“ с продължение по ул. „Георги С. Раковски” до 

пресичането с ул. „Опълченска”; 

- ул. „Ген Карцов“ от кръстовище с ул. „Христо Ботев” и продължение по ул. 

„Захари Стоянов“;  

- ул. „Симеон Велики” ; 

- ул. „Радецки”; 

- ул. „Македония”; 

- ул. „Акад. Ангел Балевски” от кръстовището при „Кози вир“ в северна 

посока до кръстовището с ул. „Васил Левски”. 

Определянето на първостепенната улична мрежа е много важно, тъй като 

съгласно Наредбата за ГПОД  сигнализирането на предимството за движение е 

задължително за всички кръстовища от нея, както и за по важните от 

второстепенната улична мрежа. 

На тази схема са маркирани и събирателни и обслужващи улици, по които ще 

се поставят пътни знаци. Означени са и еднопосочните улици в града, както и 

по големите паркинги с техния приблизителен капацитет. Показани са 

стоянките за таксита, бензиностанции и газостанции, ж.п. гара и автогара.  

 

Схема №2 – Транзитно движение и указателна система 

На схемата са показани трасетата, по които ще се извършва непрекъснатия и 

прекъснат транзит. Те са по улици от Първостепенната улична мрежа. Към 

настоящия момент непрекъснатият транзит по Републикански път II-35 от 

посока Ловеч към посока Кърнаре се насочва по моста при „Велде България“ 

покрай източния бряг на р. Бели Осъм. Изграждането на новия мост  дава 

възможност тежкотоварното движение над 3.5 т. да се движи по старото трасе, 

а леките автомобили да се насочат по новия мост. Това значително ще 

разтовари кръстовището при „Кози вир“ и ще се избегне пресичането на 

прелеза от леките автомобили.  

Указателната система предвидена в ГПОД – 2015г. в по-голямата си част е 

изпълнена. Тя включва указателни табели Ж6 и указателни стрелки Ж7. 

Сигнализирани са най близките главни посоки. Те са : 

- в северна посока Ловеч, Калейца и Белиш; 

- в южна посока Шипково, Чифлик и Кърнаре; 

- в източна посока Орешак, Априлци и Черни Осъм; 

- в западна посока Балабанско и Горно Трапе.  

 Указателни стрелки са предвидени за всички жилищни комплекси в града, 

както и за по големите махали и ж.п.гарата. Табели са предвидени за Троянски 

манастир, Музей на занаятите, Водопад Лопушница . Сигнализирани са двата 

гробищни парка, парк „Къпинчо” и Районната пътна служба. Предвидената 

указателна система е съобразена със сега съществуващите указателни табели и 

стрелки. Навсякъде наименованията са дублирани и с латински букви.  

Табелите за начало и край на града по Републикански път II-35 при северния 

вход – изход на града и по Републикански път III-357 при вход – изхода за 

Орешак остават на местата на които са в момента. При южния вход – изход по  

Републикански път II-35 табелите са изместени от км 81+782 на км 82+428.  
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Схема №3 -  Товарно движение 

На схемата са показани улиците в града, по които могат да се движат товарни 

автомобили с тегло над 3.5тона. Това са следните трасета: 

- ул. „Ген. Карцов“ от южния вход–изход до кръстовището с ул. „Христо 

Ботев”; 

- ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ – ул. „Георги С. Раковски“ до 

кръстовище с ул. „Опълченска“; 

- ул.„Опълченска“ с продължение по ул. „Георги С. Раковски”,  ул. „Акад. 

Ангел Балевски” до кръстовището при „Кози вир“, ул. „Сеновоза”, ул. 

„Долно Ливаде“, ул. „Квартал Ливаде“ до вход – изход на града посока 

Орешак; 

-  ул. „Македония” – „Римския път“ до кръстовище с ул. „Ген. Карцов“; 

-  ул. „Акад. Ангел Балевски” от кръстовището при „Кози вир“ до 

кръстовище с ул. „Васил Левски”, продължение по ул. „Васил Левски” до 

северния вход-изход на града; 

- ул. „Радецки“ - ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище – по „Пачовия 

мост“ до кръстовище с ул. „Акад. Ангел Балевски”; 

- ул. „Симеон Велики“ от вход – изход посока Балабанско до кръстовище с 

ул. „Захари Зограф“ - ул. „Захари Зограф“ – ул. 34-ти Троянски полк“ до 

входа на стадион „Чавдар“ и новата Спортна зала. 

Разрешени за движение на товарни автомобили с тегло над 3.5 тона са улиците 

„Криволак“, „Дъскотина“ и всички вход-изходи към околните махали и 

квартали. 

Разрешените трасета за движение на каруци в голяма степен се прикориват с 

тези разрешени за товарно движение с някои изключения. Най – съществените 

са: 

- ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ – ул. „Георги С. Раковски“ до 

кръстовище с ул. „Опълченска“ е забранено за движение на каруци; 

- от вход-изход за Балабанско трасето разрешено за каруци е по ул. „Симеон 

Велики“ – ул. „Стефан Караджа“ - ул. „Васил Левски” до новия мост – по 

новия мост до кръстовище с ул. „Акад. Ангел Балевски”; 

- движението на каруци е забранено в четвъртък, пазарния ден, по улици 

„Опълченска“ и „Георги С. Раковски“ в участъка между кръстовищата с 

улица „Димитър Икономов – Димитриката“ и вход-изхода за махала 

Райковска. 

Останалите зони от града ще са забранени за влизането на камиони с тегло над 

3.5 тона и каруци. За зареждане и извършване на товарно - разтоварни дейности 

следва да се издават специални разрешения от община Троян, с фиксиране на 

дати и часове за извършване на съответните дейности, като се избягват 

периодите с  най-натоворено движение.  

 

Схема №4 – Предимства и посочност 

Схемата е съобразена с установените предимства по улиците на град Троян. 

Отчетени са предвижданията във всички реализирани проекти, както и при тези, 

които ще се реализират през настоящата година. Спазено е правилото, че улици 

от по – висок клас са с предимство пред тези от по – нисък клас. Проектът 

предвижда всички кръстовища в града да са регулирани с пътни знаци. От 

схемата е видно в кои от тях ще има знак Б1 – Пропусни движещите се по пътя с 

предимство и в кои Б2 – Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство.  
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Показани са всички еднопосочни улици, като в цвят са разграничени тези, които 

вече са реализирани и новопредвидените с настоящия проект. Взети са предвид 

и предложенията на Възложителя община Троян с цел оптимизиране 

възможността за паркиране. Новите еднопосочни улици са: 

- ул. „Балатон“ и част от ул. „Байкал“ в посока към ул. „Димитър Икономов – 

Димитриката“; 

- ул. „34-ти Троянски полк“ между ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Симеон 

Велики“ в посока към ул. „Симеон Велики“; 

- ул. „Феликс Каниц“ между ул. „Симеон Велики“ и ул. „Любен Каравелов“ в 

посока към ул. „Любен Каравелов“; 

- ул. „Архимандрит Макарий“ между ул. „Радецки“ и ул. „Стефан Караджа“ в 

посока към ул. „Стефан Караджа“; 

- ул. „Бочо Донев“ между ул. „Радецки“ и ул. „Стефан Караджа“ в посока 

към ул. „Радецки“; 

- ул. „Проф. Шипковенски“ между ул. „Радецки“ и ул. „Стефан Караджа“ в 

посока към ул. „Стефан Караджа“; 

- ул. „Иван Памукчиев“  между ул. „Проф. Шипковенски“ и ул. „Минко 

Марковски“ в посока към ул. „Минко Марковски“; 

- улици покрай детска градина „Буковец“ в посока към ул. „Минко 

Марковски“. 

 

Схема №5 – Режими на движение 

Тази е една от най важните схеми в рамките на настоящия проект. Показани са 

улиците, по които ще се забрани престоят, паркирането, и ограниченията на 

скоростта. Това е схемата, при която предвижданията на ГПОД-2015г. в най-

голяма степен се разминават с реализацията. Становището на Възложителя 

община Троян е, че режимите на движение предвидени в ГПОД-2015г. трябва да 

се запазят, като зоните по квартали с ограничение на скоростта от 30 км/час 

следва да се заменят с определени ограничения по дадени улици. 

Проектът предвижда по всички улици от Първостепенната улична мрежа да има 

забрана за паркиране – сигнализирана пътен знак В28 или престой и паркиране -

сигнализирана с пътен знак В27. Това се налага, защото уличната мрежа в 

преобладаващата си част е двупосочна и всяко спиране на МПС е предпоставка 

за създаване на конфликти.  

Забрана за спиране и паркиране е предвидена  и по някои по - тесни улици с 

двупосочно движение от Второстепенната улична мрежа, като сме се 

съобразили и с вече въведените режими на движение и с решенията на 

Комисията по безопастност на движение към община Троян. 

Улиците, по които се предвижда ограничение в скоростта на движение 40км/час 

са следните: 

- ул. „Христо Ботев” от кръстовище с ул. „Ген. Карцов“ до кръстовище с ул. 

„Васил Левски”;  

-  ул. „Васил Левски” от кръстовище с ул. „Симеон Велики“ до кръговото 

кръстовище и от ул. „Христо Ботев” до входа на ел. подстанция; 

- ул. „Македония“ от кръстовище с ул. „Лъкарица“ от кръстовище с ул. „Ген. 

Карцов“; 

- ул. „Ген. Карцов“ от кръстовище с ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ 

до кръстовище с ул. „Мизия“ и от кръстовище с ул. „Македония“ до 

кръстовище с  ул. „Христо Ботев”; 
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- ул . „Георги С. Раковски“ от кръстовище при вход – изход за парк 

„Капинчо“ до  кръстовище при „Пачовия мост“; 

- ул. „Акад. Ангел Балевски” от кръстовище при „Пачовия мост“ до вход – 

изход към новата търговска зона в района на бившата фирма „Елма“, от 

кръстовище при „Кози вир“ до площадка на „Рико стил“ и около вход – 

изход за площадките на „Велде България“ 

- ул. „Хан Аспарух“; 

- улици в жилищни квартали „Лъгът“, „Младост“, „Буковец“ и „Черногор“. 

Ограничение на скоростта до 30 км/час се предвижда при повдигнати 

пешеходни пътеки, изкуствени неравности, по улици минаващи покрай 

училища и детски градини и при съществуващи опасни завои. 

 

Схема №6 – МОПТ, спирки и пешеходни пътеки 

На тази схема са дадени трасетата на вътрешноградските и междуселищните 

автобусни линии и местата на съответните им автобусни спирки. Няма промяна 

в транспортната схема на града спрямо ГПОД – 2015 г. Където е възможно 

автобусните спирки са ситуирани в джоб, но по – голямата част са на активните 

платна за движение. Осигурени са навеси, като някои се нуждаят от подмяна. На 

някои от спирките липсват разписания и на много места липсва пътен знак за 

спирка Д24. Около всички автобусни спирки са осигурени пешеходни пътеки за 

безопасно пресичане на пътните платна. Пешеходните пътеки следва да се 

ситуират, така че да са извън обхвата на автобусните спирки.  

В изпълнение на ГПОД – 2015 г. в град Троян са изградени тринадесет броя 

повдигнати пешеходни пътеки и два броя изкуствени неравности, които са 

ситуирани предимно около училища и детски градини. В настоящия проект са 

заложени две нови повдигнати пешеходни пътеки – при Малък пазар /останала 

неизградена от стария проект/ и при квартал Ливаде / по изготвен проект /. 

Новите изкуствени неравности са пет броя. Две са на ул. „Любен Каравелов“ 

при училище „Св. Св. Кирил и Методий“, две са на ул. „Радецки“ при болницата 

/ по изготвен проект / и една е на ул. „Ген. Карцов“ след км 82+000 при обект за 

строителни материали при получаване на положително становище от Областно 

пътно управление и сектор „Пътна полиция“. 

Всички пешеходни пътеки тип „Зебра“ в града са сигнализирани с пътни знаци.  

В проекта са предвидени няколко нови пешеходни пътеки тип „Зебра“, 

съобразени със засиленото пешеходно движение в ЦГЧ, изготвени проекти и 

предложения на Възложителя – община Троян. 

 

При изготвяне на настоящия проект, в процеса на проектиране, бяха проведени 

обсъждания с представители на Възложителя – община Троян, като 

представените мнения и предложения са залегнали в настоящия проект.  

От страна на Районно управление на МВР гр. Троян постъпиха предложения, от 

които две не са включени в проекта. Не е предвидено еднопосочно движение по 

ул. „34-ти Троянски полк“ между ул. „Захари Зограф“ и ул. „Първомайска“ 

поради липса на двоица за обръщане посоката на движение, което ще затрудни 

обслужването на прилежащите имоти. Не е предвидено еднопосочно движение 

по ул. „Георги С.Раковски“ в участъка между двете кръстовища с  ул. „Димитър 

Икономов – Димитриката“, тъй като през настоящата година предстои 

реализация на проект за реконструкция на улицата с изграждане на 100 броя 

паркоместа. 
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Организационни и инженерно – техничиски мероприятия 

 

Транспортната обстановка в град Троян се развива в добра посока. 

Показател за това е значителното намаляване броя на ПТП спрямо предходни 

периоди. Изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и ограничената 

скорост по част от улиците създават добри условия за подобрената безопастност 

на движение. За това способства и доброто състояние на голяма част от пътните 

настилки.  На този фон се откроява най-големият  проблем в транспортната 

обстановка на града – спирането и паркирането. 

 Хаотичното паркиране по улици, без оглед на забраните, по тротоари и в 

зоните на кръстовища създава непосредствена опастност за движението на МПС 

и пешеходци. Изключително високата степен на моторизация ( 830 МПС/1000 

жители ) означава, че семействата притежават по няколко МПС, някои от които 

не се използват пълноценно но престояват паркирани по улиците. За справка 

уличната мрежа на градове под 30000 жители се оразмерява за степен на 

моторизация 300 МПС/1000 жители съгласно Наредба РД–02–20-2/ 

02.12.2017год. на МРРБ за „Планиране и проектиране на комуникационно - 

транспортната система на урбанизираните територии“. 

Решаването на проблема ще изисква дългосрочни и целенасочени действия от 

страна на община Троян в няколко посоки. 

- Максимално бързо реализиране на одобрената програма за паркиране и 

осигуряване на повече обществени паркоместа. 

- Въвеждане еднопосочно движение по всички улици от Второстепенната 

улична мрежа, които отговарят на условията. 

- Зониране на града и въвеждане на платено паркиране, като живеещите в 

съответната зона могат да паркират безплатно ограничен брой МПС. 

- Предприемане на целенасочени действия за борба с неправилното 

паркиране на МПС, което включва: 

 Органите на МВР сектор „Пътна полиция“ да се включат активно за 

санкциониране на нарушителите. 

 Изграждане навсякъде по тротоарите, където широчината позволява, 

на съоръжения възпрепятстващи паркирането по тях, като 

антипаркинг стълбчета, кашпи, засаждане на дървета и др. 

 Разширяване на системата за видеонаблюдение до степен, която да 

позволява санкциониране на нарушителите на Закона за движение 

по пътищата. 

 

Друга важна  задача на общинското ръководство е изнасяне трасетата на 

Републиканските пътища от централна градска част. Общината трябва да реши 

проблема с ниската височина на естакадата над ул. „Опълченска”. За целта 

трябва да се изгради нова транспортна мостова конструкция или само 

пешеходна пасарелка и реконструкция на пътната връзка до Ж.П. гарата от ул.  

„Опълченска”.  

 

За осигуряване  безопасно  движение по уличната мрежа е необходимо 

подобряване на видимостта в кръстовищата. За целта всички кръстовища с 

уширения в гърловината, което дава възможност за паркиране, следва да се 

реконструират. Такива са кръстовищата между улици „Васил Левски“ и „Любен 

Каравелов“ , „Радецки“ и „Незабравка“ и др. 
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Кръстовища, които се нуждаят в някаква степен от реконструкция са 

разположени по бъдещото трасе на Републикански път II – 35 и е 

препоръчително промените, които ще се предвиждат по тях да се съгласуват с 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).  Това са кръстовища с лоша 

геометрия и високи стойности на транспортното натоварване. Такива 

кръстовища са: 

1. Кръстовище между ул. ”Акад. Ангел Балевски” - ул. „Георги С. 

Раковски” и „Пачовия“ мост (връзка с ул. „Васил Левски“). 

С оглед на бъдещи инвестиционни намерения в района и натоварването в 

кръстовището към настоящия момент, следва да се търси възможност за 

увеличаване на пропускателната му способност. Най - добрият вариант е 

изграждане на кръгово кръстовище. Проблем в случая е голямата денивелация 

между съществуващото ниво на моста и улиците, което ще наложи 

реконструкция на ул. ”Акад. Ангел Балевски” и ул. „Георги С. Раковски” в по-

голям участък. Решението следва да се вземе след изготвяне на подробен 

транспортно – комуникационен план, който да отчете всички проблеми.  

2. Кръстовище между ул. „Опълченска“ и ул. „Георги С. Раковски” 

Към настоящия момент кръстовището функционира добре. Поради 

предстоящото изграждане в района на магазин „Била“ е изготвен проект за 

малко кръгово кръстовище на мястото на съществуващото кръстовище. Улица 

„Опълченска“ е основен носител на тежкотоварното и автобусно движение в 

града. По ул. „Георги С. Раковски“ също се движат автобуси и тежкотоварни 

автомобили особено в четвъртък – пазарен ден за гр. Троян. Настоящото 

решение за малко кръгово кръстовище следва да се приеме като етап, от трайно 

решение, с изграждане на нормално кръгово кръстовище с по – големи размери. 

3. Кръстовище между ул. „Опълченска“ и ул. „Димитър Икономов – 

Димитриката“ 

Проблем за кръстовището е много косата връзка между улиците. Затруднено е 

влизането откъм посока  юг от ул. „Опълченска“ към ул. „Димитър Икономов – 

Димитриката“. Необходимо е да се подобри хоризонталната маркировка в 

кръстовището, като се обособи лента за лявозавиващи МПС, където да имат 

възможност да изчакат. 

4. Кръстовище между  ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ и ул. 

„Нейчо войвода“ 

Кръстовището наскоро е реконструирано, поради изграждане в близост на 

магазин „Лайф“. То също е с голяма косота на връзката, като не са изградени 

всички острови предвидени в проекта. Засега няма данни за затруднено 

движение и възникнали ПТП. 

5. Кръстовище между  ул. „Ген. Карцов“ и ул. „Димитър Икономов – 

Димитриката“ 

Съгласно извършеното преброяване това кръстовище е много натоварено с 

предимство на посоката „Ген. Карцов“ - „Димитър Икономов – Димитриката“. 

По ул. „Димитър Икономов – Димитриката“, която идва от моста няма 

възможност за обособяване на трета лента, но това не е проблем, защото и 

лявата и дясната посока на движение са с предимство и се оттичат свободно. 

Проблема е в южния клон на ул. „Ген. Карцов“, където правото движение, което 

изчаква блокира лявото, което е с предимство. Необходимо е разширение на ул. 

„Ген. Карцов“ в обхвата на кръстовището, като в южния му клон се обособят 

две отделни ленти за права и дясна посока на движение, а в северния клон 

съществуващата отделна лента за ляво движение се удължи. 



 15 

 

Друг проблем, който затруднява транспортната обстановка в града, е 

пазарният ден в четвъртък, при което се затваря едното платно на 

ул.„Опълченска“. Община Троян следва да помисли за друго място за 

провеждане на пазара. Това може да е пространството около вход – изход за 

парк „Капинчо“, което е предвидено за паркинг. Ако паркинга се реализира, ще 

може в четвъртък да се използва за нуждите на пазара. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Съставил :............................. 
                                                                                                    / инж.Л.  Николова/  

                                                                              


