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                          Уважаеми дами и господа общински съветници,                

 

На заседание на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията (ОУЕСТ) с протокол от 30.09.2020 г. е разгледан и приет 

проект за обект: „ Еднопосочни улици в гр. Смолян; участък от ул.“Грудьо 

войвода“; ул. „Кольо Шишманов“; ул.“Студентска“; ул.“Кольо Фичето“; 

ул.“Дичо Петров““. Към протокола на съвета е представено и  

положително мотивирано становище от сектор ПП , ОД  на МВР – Смолян 

. 

Въвеждането на еднопосочно движение е целесъобразно при 

двупосочни улици от по-нисък клас, които не отговарят на изискванията за 

безопасно и ефективна провеждане на двупосочно движение като: 

• Намалена пропускливост; 

• Големи надлъжни наклони; 

• Малки радиуси и вертикални криви . 

Въвеждането на еднопосочно движение е целесъобрадно и 

ефективно при следните условия: 

• По улици с малка ширина на пътното платно. 

• По улици с надлъжен наклон повече от 6%, опасни участъци с 

лоша видимост и радиуси на хоризонталните и вертикалните 

криви под допустимите. 

Целта  е  да се  въведе еднопосочно движение по ул.“Грудьо 

войвода“; ул. „Кольо Шишманов“; ул.“Студентска“; ул.“Кольо Фичето“; 

ул.“Дичо Петров“, като ефективно мярка за подобряване на организация и 

режима на движение, осигурявайки следните предимства: 

• Повишаване безопасността на движението, вследствие 

намаляване броя на конфликтните точки между МПС и 

посоките на последните с тези на пешеходците; 

• Изключване на отрицателното влияние на насрещното 

движение 



• Увеличаване пропускателната способност на улиците 

• Подобряване разпределението на транспортните потоци и 

намаляване на съпротивлението и задръжките в движението. 

• Осигуряване възможност за ефективно използване на част от 

ширината на платното за спиране и паркиране. 

• Опростяване организацията на движение в кръстовищата и 

начина им на регулирането им; 

• Възможност за удължаване срока на експлоатация на 

съществуващите на съществуващите улици с влагането на 

минимални капиталовложения  за сигнализация с ХПМ и 

пътни знаци. 

 

 Улица „Грудьо войвода“ 

 Движението по улицата остава двупосочно в участъка от ул.“Хан 

Пресиян“ до кръстовището с ул. „Снежанка“. Въвежда се еднопосочно 

движение в участъка от кръстовището с ул.“Кольо Шишманов“ с посока на 

движение от ул.“Снежанка“ към ул.“Кольо Шишманов“. 

Улица „Кольо Шишманов“ 

Въвежда се еднопосочно движение в участъка от кръстовището с 

ул.“Грудьо войвода“ и ул.“Евридика“ до кръстовището с ул.“ Студентска“. 

Посоката на движение е от ул.“Грудьо войвода “ към ул.““Студентска“. От 

ул.“Студентска“ до  ул.“Грудьо войвода движението остава двупосочно. 

Улица „Студентска“ 

Въвежда се еднопосочно движение в участъка от кръстовището с 

ул.“Кольо Шишманов“до вътрешните улици на филиала на ПУ“Паисий 

Хилендарски“, като посоката на движение е от ул.“Кольо Шишманов“ към 

филиала на ПУ“Паисий Хилендарски“.  

Улица „Кольо Фичето“ 

 Въвежда се еднопосочно движение от кръстовищет с ул. „Дичо 

Петров“ до кръстовището с ул.“Хан Аспарух“, като посоката на движение 

е от ул.“Дичо Петров към ул.“Хан Аспарух“. 

 Улица „Дичо Петров“ 

 Въвежда се еднопосочно движение от кръстовището с ул.“Кокиче „ 

до кръстовището с ул.“Бузлуджа“, като посоката на движение е от 

ул.“Кокиче“към ул. Бузлуджа“ 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА предлагам Общинския 

съвет да приеме организацията на движението по следните улици за 

еднопосочна и на основание чл. 15 от Наредба №1/17.01.2001г. за 

организация на движение по пътищата  до се одобри от Кмета на община 



Смолян и да се приобщят към Генералният план за организация на 

движене на община Смолян. 

 Улица „Грудьо войвода“ 

 Движението по улицата остава двупосочно в участъка от ул.“Хан 

Пресиян“ до кръстовището с ул. „Снежанка“. Въвежда се еднопосочно 

движение в участъка от кръстовището с ул.“Кольо Шишманов“ с посока на 

движение от ул.“Снежанка“ към ул.“Кольо Шишманов“. 

Улица „Кольо Шишманов“ 

Въвежда се еднопосочно движение в участъка от кръстовището с 

ул.“Грудьо войвода“ и ул.“Евридика“ до кръстовището с ул.“ Студентска“. 

Посоката на движение е от ул.“Грудьо войвода “ към ул.““Студентска“. От 

ул.“Студентска“ до  ул.“Грудьо войвода движението остава двупосочно. 

Улица „Студентска“ 

Въвежда се еднопосочно движение в участъка от кръстовището с 

ул.“Кольо Шишманов“до вътрешните улици на филиала на ПУ“Паисий 

Хилендарски“, като посоката на движение е от ул.“Кольо Шишманов“ към 

филиала на ПУ“Паисий Хилендарски“.  

Улица „Кольо Фичето“ 

 Въвежда се еднопосочно движение от кръстовището с ул. „Дичо 

Петров“ до кръстовището с ул.“Хан Аспарух“, като посоката на движение 

е от ул.“Дичо Петров към ул.“Хан Аспарух“. 

 Улица „Дичо Петров“ 

 Въвежда се еднопосочно движение от кръстовището с ул.“Кокиче „ 

до кръстовището с ул.“Бузлуджа“, като посоката на движение е от 

ул.“Кокиче“към ул. Бузлуджа“. 
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