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1. Основание за изготвяне на транспортния анализ

Настоящия транспортен анализ се изготвя във връзка с изискването на чл.
16д. от „ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА“:

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2018 г.) (1) За одобряване на подробни
устройствени планове, предвиждащи строителство на
общественообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20
000 кв. м и/или височина над 50 метра, се изисква доказване на
транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз
основа на проучване, анализ и симулация на транспортното
обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в
достатъчен за обслужването обхват.

Настоящия транспортен анализ на транспортно-комуникационно
обезпечаване на територията в района на „Комплекс от сгради със смесено
предназначение, включително търговски и обслужващи площи, офиси,
ателиета, жилища, хотел, подземни гаражи, и трафопост – УПИ VII 2048, кв.
1, м. Цариградско шосе – Караулката, р-н Младост“, гр. София, попада в
обхвата на изискванията на по-горе описания чл. 16д, от  „ЗАКОН ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА“.

Транспортния анализ/проучване има за цел да докаже транспортната
обезпеченост, съгласно действащата регулация и одобрения проект за
организация на движение за вход-изход към имота, чрез което ще бъде
обезпечен транспортно по-горе описания обект.
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2. Характеристики на обекта и транспортните
пътни връзки, чрез които кореспондира със
съществуващата пътна инфраструктура:

Предвиденият обект е локализиран в рамките на УПИ VII 2048, кв. 1, м.
Цариградско шосе – Караулката, р-н Младост, град София. Обекта е с
проектна РЗП от 19310 кв.м, като има разработен и одобрен проект за
организация на движението, за транспортното обезпечаване на имота и
предвиждания обект. Проектът е разгледан на заседание на ПКТОБД при СО
и е съгласуван с всички необходими институции. Съгласно разработеното
проектно решение за постоянна организация на движението, транспортното
обезпечаване на имота/обекта, се осъществява, чрез вход изход от локално
платно от пътна връзка на бул.“Цариградско шосе“ в посока от
бул.“Копенхаген“ към бул.“Цариградско шосе“.

Фигура. 1. Местоположение на бъдещия обект
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Фигура 2 Съгласуван проект за транспортен достъп до обекта на
"Съществуващо положение"
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Фигура 3 Краен етап на етап обслужване, с приложена регулация, на
изградено в цялост локално платно

Класификацията на уличната мрежа в района на обекта, е както следва:

- бул.“Цариградско шосе“ – II клас;
- бул.“Копенхаген“ – III А клас;

Съгласно дефинициите описани в „НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20
декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018
г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) –

„Чл. 14. (1) Улиците I и II клас (градски магистрали) са главните
носители на автомобилното движение в градовете с население над 30 000
жители. Те осигуряват бърза транспортна връзка между отделните
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урбанизирани територии и ги свързват с републиканските пътища и
магистрали.“

„Чл. 15. (1) Улиците III клас (районни артерии) осигуряват
транспортното обслужване на градските райони на градовете с население
над 30 000 жители, както и техните връзки с улиците от по-висок клас.“

На база на действащата класификация на булевардите в района на обекта,
както и съгласно изискванията на Приложение №2 на „НАРЕДБА № РД-02-
20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018
г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) пропускателната
способност на уличната мрежа в района, е както следва:

- Пътна връзка на бул.“Цариградско шосе“ :

2 Х 1020 ЕЛА/час/лента = 2040 ЕЛА/час

- бул.“Копенхаген“ :

6 Х 850 ЕЛА/час/лента = 5100 ЕЛА/час (общо за булеварда)
Или

3 Х 850 ЕЛА/час/лента = 2550 ЕЛА/час (във всяка посока по
булеварда)

Градски транспорт

Района на обекта се характеризира с много добро транспортно обслужване
от гледна точка на градски транспорт, като в близост има спирки на няколко
вида градски транспорт:

- Метро – метростанция „Интер Експо Център“. Този вид
обществен транспорт се характеризира с висока превозна възможност, висока
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привлекателност и най-добрата алтернатива на придвижването, чрез личен
автомобил. Съществуващата и действаща метростанция „Интер Експо
Център“, дава възможност за бърза и удобна връзка, както с центъра, така и с
всички останали части на града.

- Трамваен транспорт – наличен е функциониращ публичен
трамваен транспорт по бул.“Копенхаген“, който съгласно действащата
регулация, ще бъде разширен и трамвайното трасе ще бъде продължено до
ж.к. „Младост“. Съществуващото трасе и трамвайни линии дават бърза и
удобна връзка с централната част на града и множество възможности за
прекачване и достигане до всички части на града.

- Автобусен транспорт – в непосредствена близост до обекта, има
обособени автобусни спирки, които дават възможност за допълнителна
свързаност между различните видове транспорт в района. На спирка №2643,
която е в непосредствена близост до обекта, спират А№1 и А№3, които могат
да играят ролята на „довеждащ“ транспорт, както до метрото, така и до
превозните средства на градския транспорт преминаващи през „площад на
авиацията“, където преминава голяма част и от тролейбусния транспорт в
града.

В обобщение на анализа на транспортното обезпечаване от гледна точка на
градски транспорт, може да се заключи, че към момента ( на съществуващо
положение), то е много добро, а в бъдеще развитието на района около обекта,
предвижда допълнително подобряване на обслужването и превозния
капацитет на градския транспорт.

Велосипеден транспорт

В непосредствена близост до обекта има налична изградена
велосипедна инфраструктура - както по бул.“Копенхаген“, така и по
ул.“Обиколна“. Предвижда се разширение на велосипедните трасета и
обособяването на такова по бул.“Цветан Лазаров“, чрез което ще се постигне
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и завършена свързаност на велосипедната инфраструктура в района в
цялостна „мрежа“, както и ще бъде осигурена връзка с ново изградената
велосипедна алея по бул.“Асен Йорданов“, която дава връзка в направление
„запад“, както и кореспондира с предвидения за изграждане в близките
години „линеен парк“.

В направление запад, в рамките на продължението на бул.“Копенхаген“
от ул.“Самоковско шосе“ до бул.“А.Ляпчев“ е предвидено изграждането на
велосипедно трасе, което ще свързва кварталите „Дружба“ и ж.к.“Младост“.
Предвидено и скорошно развитие на велосипедната инфраструктура и в южно
направление по ул.“Самоковско шосе“.

Всичко това поставя велосипедни транспорт, като една добра
алтернатива на използването на личен автомобил за ежедневните си
пътувания.

Пешеходно движение

Пешеходното движение и маршрути в района са обезпечени, чрез
наличната инфраструктура, като по този начин се осигурява достъп до
спирките на градския транспорт в района. Предвиденото развитие на
пешеходната инфраструктура, ще даде възможност не само за добър достъп
до спирките на градския транспорт, но и до лесно и безопасно придвижване
пеша, до ежедневно посещаваните от хората обекти.

Към момента, основните пешеходни маршрути и трасета са обезпечени,
чрез наличието на обособени тротоари, а пешеходните пресичания се
осъществяват посредством светлинно регулиране и/или преминаване на
различно ниво, спрямо транспортните потоци.

Налично улично паркиране в района

Поради високия клас на булевардите в района на обекта и съгласно
изискванията на „НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.), наличното разрешено и регламентирано
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паркиране в района е налично само в съществуващите локални платна на
бул.“Цариградско шосе“. Това ограничава възможността за потенциално
генериране на пътувания ( от обекта), чрез използването на автомобил, в
рамките на броя места за паркиране, обособени в рамките на обекта и
съответното им времево разпределение в денонощието.

Основните обекти, генериращи пътувания в района около УПИ VII 2048,
кв. 1, м. Цариградско шосе – Караулката, р-н Младост, град София, към
момента се характеризират с „офисен“ и „търговски тип“ на разпределение на
пътувания. Жилищния характер на предназначението на голяма част от
обекта и описаното по-горе предимно предназначение на съществуващите
обекти в района, обуславят своеобразно „разминаване“ в максималната
натовареност генерирана от обектите с различно предназначение. Жилищните
обекти се характеризират с ясно изразен сутрешен пик на пътувания
извършвани с автомобил, докато търговските обекти и офисните сгради се
характеризират с по-плавно разпределени пътувания към обектите в
сутрешните пикови часове и сравнително групирани по време изходящи
пътувания от обектите в рамките на вечерните пикови часове. С други думи,
генерираните пътувания от и до обектите с различно предназначение, се
разминават както по отношение на „посоката“ на движение ( вход или изход
), така и по времеви характеристики. Това спомага за по-равномерното
разпределение на транспортните потоци в района. Най-близките до обекта
сгради, имат спорадичен характер на генерираните пътувания към тях, тъй
като в непосредствена близост е магазин/сервиз на автомобилен
производител, бизнес сграда и „Интер експо център“, който спрямо своето
предназначение, генерира големи пътнико-потоци само при наличието на
мероприятия и изложения в рамките на сградата.
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3. Транспортно проучване, анализ, симулационен
модел и изводи от извършените обследвания:

Описаните в предишните два раздела основания, характеристики и
изисквания към настоящия транспортен анализ/проучване, формират
необходимостта от изготвянето на няколко основни проучвания на терен, с
цел събирането на изходни данни за изготвянето на транспортния
симулационен модел и последващите анализи на резултатите от него.

Във връзка с горното са извършени:

- Обследване на работата на съществуващите светофарни уредби в
района на обекта - по протежението на бул.“Копенхаген“;

- Обследване на организацията на движение в района на обекта;
- Преброяване на транспортните потоци в зоната на влияние на

обекта;
- Обследване на поведението на водачите при движението си в

района и „точките на интерес“;
- Обследване на транспортната обезпеченост, чрез превозни средства

на градския транспорт, към настоящия момент;

Тъй като кръстовищата в района на обекта по протежението на
бул.“Копенхаген“ са регулирани, чрез светлинна сигнализация,
обследванията на място показват, че организацията на движение е изправна и
налична, като тя съответства на визуализираната такава в района на
светлинно регулираните кръстовища. По протежението на бул.“Копенхаген“
е сигнализирано предимство на движение на транспортните потоци по
булевард „Копенхаген“, с изключение на кръстовището с бул.“Цветан
Лазаров“, където предимството е определено за бул.“Цв. Лазаров“
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Фигура. 4. Схема на обследваните кръстовища и улична мрежа в рамките на
транспортния анализ
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3.1. Обследване на кръстовищата и работата на
светофарните уредби по бул.“Копенхаген“ в

района на обекта:

3.1.1. Светофарно регулирано кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Самоковско шосе“:

На кръстовището на бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ има
изградена и функционираща светлинна сигнализация. Цикъла на работа на
светофарната уредба е 90 секунди, разделени на 3 фази. Налични са две
различни програми на работа за сутрешните пикови часове и за останалата
част от денонощието, като от 00:00ч. до 06:00ч. светлинната сигнализация
подавана от светофарната уредба е тип „мигащо жълто“.

Схеми за работа на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Самоковско шосе“:

Фигура. 5. "Ситуация" на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Самоковско шосе“
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Фигура. 6. Фази на работа на СУ на бул.“Копенхаген“ и

ул.“Самоковско шосе“
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Фигура. 7. Циклограма на сутрешна програма на работа на СУ на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“:

Фигура. 8. Циклограма на работа на СУ на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Самоковско шосе“ в периода 10:00ч. - 24:00ч.
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3.1.2. Светофарно регулирано кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
северна връзка на бул.“Цариградско шосе“:

На кръстовището на бул.“Копенхаген“ и северна връзка на
бул.“Цариградско шосе“ има изградена и функционираща светлинна
сигнализация. Цикъла на работа на светофарната уредба е 105 секунди,
разделени на 3 фази. Налична е една програма, която работи през целия ден, а
от 00:00ч. до 06:00ч. светлинната сигнализация подавана от светофарната
уредба е тип „мигащо жълто“.

Схеми за работа на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и северна
връзка на бул.“Цариградско шосе“:

Фигура. 9. "Ситуация" на светофарната уредба на на бул.“Копенхаген“ и
северна връзка на бул.“Цариградско шосе“:



16

Фигура. 10. Циклограма на работа на СУ на бул.“Копенхаген“ и северна
връзка на бул.“Цариградско шосе“:

3.1.3. Светофарно регулирано кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
улица към „Цариградски комплекс“:

На кръстовището на бул.“Копенхаген“ и улица към „Цариградски
комплекс“ има изградена и функционираща светлинна сигнализация. Цикъла
на работа на светофарната уредба е 90 секунди, разделени на 3 фази. Налична
е една програма, която работи през целия ден, а от 00:00ч. до 06:00ч.
светлинната сигнализация подавана от светофарната уредба е тип „мигащо
жълто“.

Схеми за работа на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и улица към
„Цариградски комплекс“:
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Фигура. 11. "Ситуация" на светофарната уредба на кръстовището на
бул."Копенхаген" и улица към "Цариградски комплекс"



18

Фигура. 12. Схема на "фази" на работа на светофарната уредба на
кръстовището на бул."Копенхаген" и улица към "Цариградски комплекс"
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Фигура. 13. Циклограма на работата на светофарна уредба на кръстовището
на бул."Копенхаген" и улица към "Цариградски комплекс"

3.1.4. Светофарно регулирано кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Обиколна“:

На кръстовището на бул.“Копенхаген“ и ул.“Обиколна“ има изградена и
функционираща светлинна сигнализация. Цикъла на работа на светофарната
уредба е 90 секунди, разделени на 3 фази. Налична е една програма, която
работи през целия ден, а от 00:00ч. до 06:00ч. светлинната сигнализация
подавана от светофарната уредба е тип „мигащо жълто“.

Схеми за работа на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Обиколна“:
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Фигура. 14. "Ситуация" на светофарната уредба на кръстовището на
бул."Копенхаген" и ул"Обиколна"
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Фигура. 15. Циклограма на работа на светофарната уредба на кръстовището
на бул."Копенхаген" и ул."Обиколна"

3.1.5. Светофарно регулирано кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
бул.“Цветан Лазаров“:

На кръстовището на бул.“Копенхаген“ и бул.“Цветан Лазаров“ има
изградена и функционираща светлинна сигнализация. Цикъла на работа на
светофарната уредба е 90 секунди, разделени на 3 фази. Тъй като
разрешителния сигнал за преминаването на трамвайните мотриси е по заявка
от датчици, при липса на заявка за преминаване на трамвай цикъла
автоматично става 68 секунди, разпределени в 2 фази. Налична е една
програма, която работи през целия ден, а от 00:00ч. до 06:00ч. светлинната
сигнализация подавана от светофарната уредба е тип „мигащо жълто“.



22

Схеми за работа на светофарната уредба на бул.“Копенхаген“ и
бул.“Цветан Лазаров“:

Фигура. 16. "Ситуация" на светофарната уредба на светофарно регулирано
кръстовище на бул."Копенхаген" и бул."Проф. Цветан Лазаров"
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Фигура. 17. "Фази" на работа на светофарна уредба на кръстовището на
бул."Копенхаген" и бул."Цв. Лазаров"
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Фигура. 18. Циклограма на работа на светофарната уредба на
бул."Копенхаген" и бул."Цв.Лазаров" ( при липса на заявка за трамвайно

направление)
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Фигура. 19. Циклограма на работа на светофарната уредба на
бул."Копенхаген" и бул."Цв.Лазаров" ( при наличие на заявка за трамвайно

направление)

Извършените наблюдения на терен показват, че на кръстовищата на
бул.“Копенхаген“ с улица за „комплекс Цариградски“, с ул.“Обиколна“ и с
бул.“Копенхаген“, не се наблюдават никакви задръжки и задръствания,
като всички транспортни потоци преминават през светлинно регулираните
кръстовища в рамките на един светофарен цикъл. Към момента
стойностите на транспортните натоварвания на описаните по-горе улици,
булеварди и кръстовища е под 50% от капацитета на пропускателната им
способност.

Ето защо, зоната на влияние, върху която ще бъдат извършени
задълбочени изследвания и за която ще бъдат изготвени транспортни
модели се свежда до кръстовищата и подходите към тях на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ и бул.“Копенхаген“ и северен
локал на бул.“Цариградско шосе“
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3.2. Преброяване на транспортните потоци в района на
обекта:

3.2.1. Преброяване на транспортните потоци на кръстовището
на бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“

Преброяване на транспортните потоци на кръстовището на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ в делнични дни

в седмицата 22-26.11.2021г.

Времеви интервал
ПЕ/ч

1Н 2Н 3Н 4Н 5Н
07:00ч. - 08:00ч. 64 692 653 61 709
08:00ч. - 09:00ч. 105 827 804 87 889
09:00ч. - 10:00ч. 71 735 786 68 803
16:00ч. - 17:00ч. 56 712 703 57 683
17:00ч. - 18:00ч. 73 836 795 62 796
18:00ч. - 19:00ч. 90 756 787 51 754

Извършени са преброявания през всички работни дни на описаната
работна седмица, като за целите на най-коректното отразяване на
транспортните натоварвания, същите са нормирани спрямо измерените данни
за всеки от наблюдаваните дни. Измерванията са извършени в рамките на
пиковите часове на денонощието. Представените данни са в табличен вид и
представляват ПЕ/ч.
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Фигура. 20. Графична визуализация на транспортните натоварвания на
кръстовището на бул."Копенхаген" и ул."Самоковско шосе"

Графиката нагледно визуализира високото натоварване на 3 от
направленията на кръстовището и много ниската натовареност на 2 от тях, а
именно посоката на движение от кръстовището към „южен локал“ на бул.
„Цариградско шосе“. Същото направление е „временно“ разрешено, като при
реализацията на цялостното кръстовище на бул.“Копенхаген“ и
ул.“Самоковско шосе“, същото направление е предвидено да бъде забранено.
Наблюденията показват, че и към сегашния момент, използването на
съществуващия габарит на южния локал на бул.“Цариградско шосе“ е
неефективно, поради разрешеното двупосочно движение в рамките на
локалното платно.
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3.2.2. Преброяване на транспортните потоци на кръстовището
на бул.“Копенхаген“ и северен локал на бул.“Цариградско
шосе“

Преброяване на транспортните потоци на кръстовището
на бул.“Копенхаген“ и северен локал на бул.“Цариградско

шосе“ в делнични дни в седмицата 22-26.11.2021г.

Времеви интервал
ПЕ/ч

1Н 2Н 3Н 4Н
07:00ч. - 08:00ч. 448 953 911 437
08:00ч. - 09:00ч. 565 1151 1034 584
09:00ч. - 10:00ч. 493 1045 978 506
16:00ч. - 17:00ч. 420 975 986 385
17:00ч. - 18:00ч. 569 1063 1148 493
18:00ч. - 19:00ч. 478 1032 1167 485

Извършени са преброявания през всички работни дни на описаната
работна седмица, като за целите на най-коректното отразяване на
транспортните натоварвания, същите са нормирани спрямо измерените данни
за всеки от наблюдаваните дни. Измерванията са извършени в рамките на
пиковите часове на денонощието. Представените данни са в табличен вид и
представляват ПЕ/ч.
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Фигура. 21. Графична визуализация на транспортните натоварвания на
кръстовището на бул."Копенхаген" и северен локал на бул."Цариградско
шосе"

Направените преброявания показват, че в района се наблюдава
сравнително равномерно постоянно натоварване на уличната мрежа, като
пиковите часове се характеризират един спрямо друг с разлики в
транспортните потоци от порядъка на +- 20%.
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3.3. Характеристики на обекта и определяне на
транспортните потоци генерирани от обекта:

Предвидената разгъна застроена площ на обекта е ≈19500м2, като от
нея за жилищни площи са отредени ≈ 7460 м2, а нежилищната част е с площ
от 12 190 м2.

Съгласно така описаното предназначение на РЗП и съгласно
изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА
УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ , са определени необходимите парко места за
удовлетворяването на изискванията на нормативната база и за транспортното
обезпечаване на обекта, а именно:

Брой места за паркиране за жилищната част на обекта:

В жилищната част на обекта се предвиждат общо 70 бр. апартаменти.

За тяхното обслужване са предвидени 72 бр. парко места

За обезпечаване на нежилищните части на обекта, се предвиждат 175
бр. парко места или общо за целия обект – 247 бр.

Локацията на обекта определя една единствена посока на движение на
изходящите превозни средства, а именно в посока северозапад. В
направление северозапад уличната мрежа кореспондира директно с
бул.“Цариградско шосе“, който е II клас булевард с пропускателна
способност от 3060 ЕЛА/ч.

Близостта на множество видове градски транспорт до обекта, както и
наличието на съществуващи велосипедни трасета в района, са силна
предпоставка за по-ниската степен на използване на личен автомобил от
живущите и/или ползвателите на обекта.

Последните официални данни от ПУГМ на Столична Община, описват
осреднен „модал-сплит“ на ежедневните пътувания на хората в града.
Описаните по-горе благоприятни условия за ползване на алтернативни
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методи за придвижване, спрямо личния автомобил, гарантират че
осреднените данни на модал-сплита, който е част ПУГМ, са напълно
приложими за въпросния обект и локация. Съгласно описания „модал сплит“,
приблизително 30% от пътуванията в града се извършват, чрез личен
автомобил.

В конкретния случай, преведено в цифрово изражение на пътуванията
генерирани от обекта е:

30 % от 72 бр. парко места = 22 броя автомобили, ще бъдат използвани
от живущите.

С цел обследване на най-лошия възможен транспортен сценарии, се
допуска, че в рамките на сутрешните пикови часове всички парко места
обслужващи жилищната част на сградата ще генерират изходящи пътувания,
или с други думи 72 изходящи пътувания в рамките на сутрешните пикови
часове. Отново „търсейки“ най-лошата транспортна ситуация, се приема, че
входящите потоци към сградата ще са равни на малко над 80% от
максималния брой парко места, обслужващи нежилищната част  = 145 бр.

Вечерните входящи и изходящи потоци се формират, отново за
вариант, в който имаме максимално транспортно натоварване генерирано от
обекта:

Входящи потоци към обекта във вечерните пикови часове – 72 бр.

Изходящи потоци от обекта във вечерните пикови часове – 145 бр.

За да се обезпечи най-лошия транспортен сценарии, се приема следното
разпределение на входящите и изходящите пътувания, спрямо пиковите
часове оразмерени в приведени единици за час ПЕ/ч:

Времеви интервал Входящи потоци Изходящи потоци
07:00ч. - 08:00ч. 20 15
08:00ч. - 09:00ч. 60 40
09:00ч. - 10:00ч. 65 17
16:00ч. - 17:00ч. 15 30
17:00ч. - 18:00ч. 40 85
18:00ч. - 19:00ч. 17 30
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Така описаните генерирани потоци (ПЕ/ч), представляват общо под 3 %
от моментната транспортна натовареност на кръстовищата на
бул.“Копенхаген“ с ул.“Самоковско шосе“ и „северен локал“ на
бул.“Цариградско шосе“. При това изходящите потоци от обекта не влияят на
транспортното натоварване на тези кръстовища, тъй като единствената
възможна посока на движение е към бул.“Цариградско шосе“. По този начин
теоретичното максимално натоварване генерирано от обекта и преминаващо
през двете кръстовища се равнява на стойности под 2% от общата
транспортна натовареност на „съществуващо положение“.

Разпределението на входящите потоци са изчислени по направления,
пропорционално спрямо измерените транспортни натоварвания при
съществуващо положение. В следващата таблица са описани точните
стойности на транспортните потоци ( матрица на търсенето ) по направления,
съгласно по-горе описаната методика:



33

Посока

Времеви интервал

07:00ч
-

08:00ч

08:00ч
-

09:00ч

09:00ч
-

10:00ч

16:00ч
-

17:00ч

17:00ч
-

18:00ч

18:00ч
-

19:00ч

Посока от ул."Самоковско шосе" 0 24 29 11 25 12

Посока от южен локал на бул."Цариградско
шосе" 0 23 28 10 26 13

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" 0 8 10 3 7 4

Посока от бул."Копенхаген" за направление
от бул."Цв.Лазаров" 0 10 13 6 12 6

Видно от горната таблица, след разпределението на входящите
транспортни потоци генерирани от бъдещия обект в изследвания най-тежък
сценарии, влиянието на обекта е под 5% от измерените към момента
транспортни потоци за най-натоварените направления, които умишлено са
натоварени и най-много при разпределението на пътуванията.
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3.4. Изготвяне на транспортен модел за съществуващото
положение и бъдещото положение и анализиране на

изходните данни от моделирането:

3.4.1. Изготвяне на транспортен модел отразяваш
съществуващото положение в сутрешните пикови часове:

Изготвен е транспортен модел на съществуващо положение, отразяваш
всички елементи на организацията на движение и характеристики на
транспортните потоци.

Изготвения модел и изходящите данни са проверени спрямо
съществуващата ситуация на място. Измерените опашки и средни времена за
преминаване, съответстват напълно на наблюдаваните и измерените на място
такива. Това показва и доказва, че изготвения модел е правилен и
използваните входящи данни са коректни и достоверни.

Изходящите данни ( за сутрешните пикови часове) относно
параметрите средно време за пътуване, средна дължина на опашката и средна
скорост на движение са, както следва:
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Фигура. 22. Снимка от симулационен модел на "Съществуващо" положение
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Изследвана посока на движение Средно време за пътуване (S)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
507 s

В посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
129 s

В посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 71 s

В посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе" 60 s
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Изследвана посока на движение
Средна дължина
на опашките (m)

Максимална
дължина на

опашките (m)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
152 m 207 m

В посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
217 m 284 m

В посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 34 m 112 m

В посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе" 26 m 98 m
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Изследвана посока на движение
Средна скорост на движение при
преминаване през кръстовището

(km/h)

бул."Копенхаген" в посока от ул."Обиколна"
към ул."Самоковско шосе" 3.3 (km/h)

В посока от южен локал на бул."Цариградско
шосе" към бул."Копенхаген" 14 (km/h)

В посока от ул. "Самоковско шосе" към бул.
"Копенхаген" 15 (km/h)

В посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към бул."Цариградско

шосе" 10 (km/h)
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3.4.2. Изготвяне на транспортен модел отразяваш
съществуващото положение във вечерните пикови часове:

Изготвен е транспортен модел на съществуващо положение, отразяваш
всички елементи на организацията на движение и характеристики на
транспортните потоци.

Изготвения модел и изходящите данни са проверени спрямо
съществуващата ситуация на място. Измерените опашки и средни времена за
преминаване, съответстват напълно на наблюдаваните и измерените на място
такива. Това показва и доказва, че изготвения модел е правилен и
използваните входящи данни са коректни и достоверни.

Изходящите данни ( за вечерните пикови часове) относно параметрите
средно време за пътуване, средна дължина на опашката и средна скорост на
движение са, както следва:

Фигура. 23. Илюстрация от транспортен модел на "съществуващо положение"
- вечерни пикови часове
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Изследвана посока на движение Средно време за пътуване (S)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
565 s

В посока от Oт южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
140 s

В посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген"

53 s

В посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
51s

Asdasdas
Sadasd
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Изследвана посока на движение
Средна дължина
на опашките (m)

Максимална
дължина на

опашките (m)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
173 m 234 m

В посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
228 m 302 m

В посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 25 m 87 m

В посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе" 21 m 89 m
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Изследвана посока на движение Средна скорост на движение при
преминаване през кръстовището

(km/h)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
3.2 (km/h)

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
14 (km/h)

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 16 (km/h)

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе" 14 (km/h)

Както се вижда от двата транспортни модела за сутрешните и вечерните
пикови часове, стойностите, с които се характеризират кръстовищата на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ и северен локал на
бул.“Цариградско шосе“ и преминаващите транспортни потоци през тях са
почти идентични.



43

3.4.3. Изготвяне на транспортен модел отразяващ бъдещата
ситуация, след реализацията на инвестиционното
намерение в сутрешните пикови часове:

За целите на изготвянето на транспортния модел на „бъдещо
положение“ (след изграждане на обекта) се завишават транспортните
натоварвания измерени на съществуващо положение с броя на съответните
входящи и изходящи потоци.

Вземайки предвид публично обявените инвестиционни намерения на
Столична Община, а именно изграждането на бул.“Копенхаген“ в участъка от
ул.“Самоковско шосе“ до бул.“А.Ляпчев“, вероятността за реализация и
въвеждане на обекта в експлоатация преди изграждането на бул.“Копенхаген“
в западно направление е изключително малка. Въпреки това, с цел отразяване
на възможно най-лошия сценарии, е разработен транспортен модел, при
който за обезпечаване на обекта и транспортните потоци в района се използва
само съществуващата към момента улична мрежа и инфраструктура.

Изходните данни за кръстовищата на бул.“Копенхаген“ и улица към
„Цариградски комплекс“, ул.“Обиколна“ и бул.“Цветан Лазаров“ показват, че
оказаното влияние от бъдещия обект, е несъществено и е под 1% от общия
обем от преминаващите превозни средства през тези кръстовища. Заедно с
ниската съществуваща транспортна заетост и натовареност на тези
кръстовища, оценката за влиянието на обекта върху транспортното
обслужване в района се свежда до оценка в рамките на кръстовищата на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ и северен локал на
бул.“Цариградско шосе“.

След анализ и валидиране на транспортния модел е извършен и
сравнителен анализ на изходящите данни, спрямо съществуващото
положение.

Изходящите данни (за сутрешните пикови часове) относно параметрите
средно време за пътуване, средна дължина на опашката и средна скорост на
движение са, както следва:
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Фигура. 24. Илюстрация от транспортен модел за бъдещо положение -
сутрешни пикови часове
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Изследвана посока на движение
Средно време за

пътуване при
съществуващо
положение (S)

Средно време
за пътуване
при бъдещо

положение (S)

Разлика
(S)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
507 s 510 s +3 s

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
129 s 130 s +1 s

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 71 s 72 s +1 s

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
60 s 60 s 0 s
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Изследвана посока на движение
Средна дължина
на опашките при
съществуващо
положение (m)

Средна
дължина на

опашките при
бъдещо

положение (m)

Разлика
(m)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
152 m 155 m +3 m

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
217 m 220 m +3 m

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 34 m 35 m +1 m

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
26 m 26 m +0 m
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Изследвана посока на движение

Средна скорост
на движение при

преминаване
през

кръстовището
при

съществуващо
положение

(km/h)

Средна скорост
на движение

при
преминаване

през
кръстовището

при бъдещо
положение

(km/h)

Разлика
(km/h)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
3.3 (km/h) 3.3 (km/h) 0 (km/h)

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
14 (km/h) 14 (km/h) 0 (km/h)

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 15 (km/h) 15 (km/h) 0 (km/h)

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
10 (km/h) 10 (km/h) 0 (km/h)

Изготвения транспортен анализ показва, че влиянието, което биха
оказали входящите и изходящите потоци генерирани от обекта, е минимално,
като е изцяло в рамките на статистическата грешка.

На практика, това означава, че поведението на водачите в различните
дни от седмицата, има по-голямо влияние върху характеристиките на
транспортните потоци преминаващи през кръстовищата в района.
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Както вече беше споменато, разиграния сценарии в рамките на
изготвения транспортен модел на „бъдещо положение“ е малко вероятно да
се случи на практика, поради силно завишените транспортни потоци
генерирани от обекта от една страна и от друга страна поради значително
напредналите инвестиционни намерения на Столична Община, във връзка с
изграждането на бул.“Копенхаген“ в участъка от ул.“Самоковско шосе“ до
бул.“А. Ляпчев“.

3.4.4. Изготвяне на транспортен модел отразяващ бъдещата
ситуация, след реализацията на инвестиционното
намерение във вечерните пикови часове:

За целите на изготвянето на транспортния модел на „бъдещо
положение“ (след изграждане на обекта) се завишават транспортните
натоварвания измерени на съществуващо положение с броя на съответните
входящи и изходящи потоци.

Вземайки предвид публично обявените инвестиционни намерения на
Столична Община, а именно изграждането на бул.“Копенхаген“ в участъка от
ул.“Самоковско шосе“ до бул.“А. Ляпчев“, вероятността за реализация и
въвеждане на обекта в експлоатация преди изграждането на бул.“Копенхаген“
в западно направление е изключително малка. Въпреки това, с цел отразяване
на възможно най-лошия сценарии, е разработен транспортен модел, при
който за обезпечаване на обекта и транспортните потоци в района се използва
само съществуващата към момента улична мрежа и инфраструктура.

Изходните данни за кръстовищата на бул.“Копенхаген“ и улица към
„Цариградски комплекс“, ул.“Обиколна“ и бул.“Цветан Лазаров“ показват, че
оказаното влияние от бъдещия обект, е несъществено и е под 1% от общия
обем от преминаващите превозни средства през тези кръстовища. Заедно с
ниската съществуваща транспортна заетост и натовареност на тези
кръстовища, оценката за влиянието на обекта върху транспортното
обслужване в района се свежда до оценка в рамките на кръстовищата на
бул.“Копенхаген“ и ул.“Самоковско шосе“ и северен локал на
бул.“Цариградско шосе“.
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След анализ и валидиране на транспортния модел е извършен и
сравнителен анализ на изходящите данни, спрямо съществуващото
положение.

Изходящите данни (за вечерните пикови часове) относно параметрите
средно време за пътуване, средна дължина на опашката и средна скорост на
движение са, както следва:

Фигура. 25 Илюстрация от транспортен модел за бъдещо положение -
вечерни пикови часове
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Изследвана посока на движение
Средно време за

пътуване при
съществуващо
положение (S)

Средно време
за пътуване
при бъдещо

положение (S)

Разлика
(S)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
565 s 575 s +10 s

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
140 s 148 s +8 s

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 53 s 61 s +8 s

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
51s

Asdasdas
Sadasd

52 s +1 s
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Изследвана посока на движение
Средна дължина
на опашките при
съществуващо
положение (m)

Средна
дължина на

опашките при
бъдещо

положение (m)

Разлика
(m)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
173 m 180 m +7 m

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
228 m 235 m +7 m

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 25 m 27 m +2 m

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
21 m 24 m +3 m
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Изследвана посока на движение

Средна скорост на
движение при

преминаване през
кръстовището при

съществуващо
положение (km/h)

Средна скорост на
движение при
преминаване

през
кръстовището
при бъдещо
положение

(km/h)

Разлика
(km/h)

бул."Копенхаген" в посока от ул."Обиколна"
към ул."Самоковско шосе" 3.2 (km/h) 3.2 (km/h) 0 (km/h)

Посока от южен локал на бул."Цариградско
шосе" към бул."Копенхаген" 14 (km/h) 14 (km/h) 0 (km/h)

Посока от ул. "Самоковско шосе" към бул.
"Копенхаген" 16 (km/h) 16 (km/h) 0 (km/h)

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към бул."Цариградско

шосе"
14 (km/h) 14 (km/h) 0 (km/h)

Изготвения транспортен анализ показва, че влиянието, което биха
оказали входящите и изходящите потоци генерирани от обекта и в рамките на
вечерните пикови часове е минимално, като е изцяло в рамките на
статистическата грешка.

На практика, това означава, че поведението на водачите в различните
дни от седмицата, имат по-голямо влияние върху характеристиките на
транспортните потоци преминаващи през кръстовищата в района.
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Както вече беше споменато, разиграния сценарии в рамките на
изготвения транспортен модел на „бъдещо положение“ е малко вероятно да
се случи на практика, поради силно завишените транспортни потоци
генерирани от обекта от една страна и от друга страна поради значително
напредналите инвестиционни намерения на Столична Община, във връзка с
изграждането на бул.“Копенхаген“ в участъка от ул.“Самоковско шосе“ до
бул.“А.Ляпчев“.

Тъй като реалното изграждане на обекта преди 2024 година е
практически невъзможно, а обявените инвестиционни намерения на Столична
Община посочват 2022 година, като година в рамките, на която да бъде
реализирано продължението на бул.“Копенхаген“, е разработен допълнителен
транспортен модел с по-дълъг разглеждан хоризонт – 10 години, в който е
отразена и реализацията на продължението на бул.“Копенхаген“

3.4.5. Изготвяне на транспортен модел за 10 годишен проектен
хоризонт:

Настоящия транспортен модел е изготвен на база на действаща
регулация, относно габарит и трасе на бул.“Копенхаген“ и при
наличието на изграден и въведен в експлоатация обект „Комплекс от
сгради със смесено предназначение, включително търговски и
обслужващи площи, офиси, ателиета, жилища, хотел, подземни гаражи,
и трафопост – УПИ VII 2048, кв. 1, м. Цариградско шосе – Караулката,
р-н Младост“, гр. София, както и реализирано продължение на
бул.“Копенхаген“ от ул.“Самоковско шосе“ до бул.“А.Ляпчев“.

За целите на моделирането, измерените стойности на
транспортните потоци преминаващи през разглежданите кръстовища в
района на обекта, са завишени с 1300 ПЕ/ч по двете основни
направления по бул.“Копенхаген“, поради очаквано привличане на
транзитен трафик в направлението изток-запад и обратно. Това
представлява увеличение с над 35% спрямо съществуващия трафик.

Изходните данни от изготвения модел показват огромно
намаляване на опашките от чакащи автомобили, спрямо
съществуващото положение, като на практика опашките са сведени до
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такива, които преминават в голямата си част на един цикъл на
светофарните уредби, или в най-лошия случаи в рамките на два цикъла.

Изследвана посока на движение

Средно време
за пътуване

при
съществуващо
положение (S)

Средно време за
пътуване след
реализация на

бул.“Копенахаген“
(S)

Разлика
(S)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
507 s 149 s - 358 s

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
129 s 88 s -41 s

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 71 s 57 s -14 s

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
60 s 60 s 0 s
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Изследвана посока на движение

Средна
дължина на

опашките при
съществуващо
положение (m)

Средна дължина
на опашките след

реализация на
бул.“Копенахаген“

(m)

Разлика
(m)

бул."Копенхаген" в посока от
ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
152 m 121 m -31 m

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Копенхаген"
217 m 43 m -174 m

Посока от ул. "Самоковско шосе" към
бул. "Копенхаген" 34 m 27 m -7 m

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" към

бул."Цариградско шосе"
26 m 25 m -1 m

Получените резултати от изготвения транспортен модел показват,
колко важно е изграждането на бул.“Копенхаген“ в участъка от
ул.“Самоковско шосе“ и бул.“А.Ляпчев“, както и организиране на
движението по южен локал на бул.“Цариградско шосе“ с еднопосочно
движение.

За подобряване на по-горе описаните характеристиките и
повишаване на пропускателната способност, могат да бъдат въведени и
промени в организацията на движение, след изграждането на
бул.“Копенхаген“ до бул.“А.Ляпчев“, които да спомогнат
допълнително за подобряването на обслужването в района. За целите на
изготвянето на транспортния модел в проектен хоризонт от 10 години, е
използвана съществуващата организация на движение, като е добавен
входящия клон на бъдещото продължение на бул.“Копенхаген“, като не
е отразено и бъдещото уширение на ул.“Самоковско шосе“, което от
своя страна също ще доведе до подобряване на транспортната ситуация
в района.
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Дори и само с промяна в организацията на движение по южния
локал на бул.“Цариградско шосе“ от двупосочен в еднопосочен, се
постига огромно намаление на опашките от чакащи автомобили в целия
район. Към момента въведената организация на движение е
неефективна, като едното направление на южния локал обслужва над
10 пъти по-малко транспортни средства от другото направления в
посока от бул.“Цариградско шосе“ към бул.“Копенхаген“.

Фигура. 26 Снимка от симулационен модел на "краен етап", след изграждане
на бул."Копенхаген" в посока бул."А.Ляпчев"
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3.4.6. Обобщаване на данни и оценка спрямо осреднените стойности на „нивото на обслужване“ (LOS)

Направление

Съществуващо положение
Съществуващо положение  и реализиран

обект (много ниска вероятност за
настъпване)

Проектен хоризонт от 10 години и
реализиран обект

Средна
дължина на
опашките

(m)

Ниво на
обслужване

(LOS)

Транспортно
обслужване

(ПЕ/ч)

Средна
дължина на
опашките

(m)

Ниво на
обслужване

(LOS)

Транспортно
обслужване

(ПЕ/ч)

Средна
дължина на
опашките

(m)

Ниво на
обслужване

(LOS)

Транспортно
обслужване

(ПЕ/ч)

1 .Кръстовище на бул."Копенхаген" и ул."Самоковско шосе"
Посока от ул. "Самоковско шосе" към

бул. "Копенхаген" 34 m D 800 35 m D 830 27 m B 850

Посока от южен локал на
бул."Цариградско шосе" 217 m F 890 220 m F 918 43 m A 1020

2. Кръстовище на бул."Копенхаген" и северен локал на бул."Цариградско шосе"

Посока от североизточен локал на
бул."Цариградско шосе" 26 m A 580 26 m A 590 25 m A 650

Посока от бул."Копенхаген" в посока
от ул."Обиколна" към ул."Самоковско

шосе"
152 m D 1170 155 m D 1183 121 m C 1695
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3.4.7. Заключения, изведени на базата на извършените
транспортни моделирания и анализи:

В заключение, може да се обобщи, че разглеждания транспортен
анализ за бъдещ обект „Комплекс от сгради със смесено
предназначение, включително търговски и обслужващи площи, офиси,
ателиета, жилища, хотел, подземни гаражи, и трафопост – УПИ VII
2048, кв. 1, м. Цариградско шосе – Караулката, р-н Младост“, гр. София
недвусмислено доказва, че реализацията на обекта няма да окаже
съществено влияние върху транспортните потоци и задръжките в
района, като влиянието е сведено до стойности под
„статистическата грешка“ при съществуващо положение на
уличната мрежа и инфраструктура в района.

Изготвения модел за бъдещия хоризонт след 10 години
показва, че с реализацията на заявеното към днешна дата
инвестиционно намерение на Столична Община, за
реализация на бул.“Копенхаген“ в участъка от
ул.“Самоковско шосе“ до бул.“А.Ляпчев“,
съществуващите транспортни задръжки в района ще бъдат
драстично намалени в граници, съответстващи на добро
транспортно обслужване. Същевременно, влиянието на
обекта към проектния хоризонт от 10г. е още по-
незначително и района и обекта ще са напълно обезпечени
транспортно.


