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  До 

  Любомир Христов 

  Зам.Кмет 
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  До 
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СТАНОВИЩЕ 

Относно: Проект за реконструкция на кръстовището на бул. „Ив.Евст.Гешов“ и бул. 
„България“ 

 

Уважаеми господа, 

Сдружение „Велоеволюция“ изразява категоричното си несъгласие с вида на предложената велосипедна 

инфраструктура в проекта за реконструкция на кръстовището на бул. „Ив.Евст.Гешов“ и бул. „България“. 
Поредното недоглеждане при изготвянето на заданието към проектанта за реконструкцията на въпросното 

кръстовище обуславя влошаването на условията по съществуващата велоалея, а велосипедистите отново ще 
са принудени да се престорят на пешеходци като използват съществуващия подлез. Изпускането на 

велосипедното движение като елемент на транспортната система в заданието за проекта за реконструкцията 
на кръстовището и то при наличие на велоалея по булеварда е недопустимо и е показател за 

значителни проблеми в транспортната политика на града! Това означава, че не е имало изискване 

проектантският екип изначално да се съобрази със съществуващата и бъдещите велоалеи, не е търсена 
консултация със специалисти и не са разгледани добри практики за решаване на велосипедното 

преминаване през предложения сложен транспортен възел. По този начин новата транспортна 
инфраструктура не само не подобрява условията за придвижване с велосипед в града, а го прави по-опасно 

и неудобно.  



Въпреки настойчивото търсене на информация от наша страна още по време на изготвянето на проекта, чак 

в крайната фаза на процедурата по обществено обсъждане ние разбрахме, че велосипедните алеи не са 

изобразени в проекта, предложен на гражданите за разглеждане. Сдружение „Велоеволюция“ остро 
възразява срещу тази порочна практика важни елементи да бъдат оставяни и намествани в 

последния момент, без да се дава възможност за обективна преценка от гражданите как всички видове 
транспорт биха си взаимодействали чрез предложеното проектно решение. Едва след настояване от 

гражданите за обосновка на целия проект бе проведена втора част на заключителното обществено 

обсъждане, където стана ясно, че единствената оставена възможност за преминаване на велосипедисти е 
през съществуващите рампи на подлеза на кръстовището. 

Напомняме, че велосипедната алея по протежението на бул. „България“ е заложен в ОУП на София като 
главен велосипеден лъч, което предполага осигуряването на скоростно трасе за велосипедисти с цел 

използването на велосипеда като алтернативен транспорт. Решението за преминаване на велосипедистите 

през кръстовища чрез използване на пешеходните подлези обезсмисля целите поставени в ОУП и 
противоречи на нуждите на велосипедния транспорт тъй като: 

 
 - се създават конфликти между пешеходци и велосипедисти чрез смесването на потоците 

- се създава пречка за удобно, бързо и безпрепятствено преминаване на велосипедистите. Още повече, че 
при разглежданото кръстовище се очаква увеличаване на пешеходния поток поради бъдещото изграждане 

на метростанция от 3-ти метродиаметър на София. 

Чрез процедурата по обществено обсъждане на проекта за реконструкция на кръстовището, станаха 
известни редица ограничения, които са предпоставка за трудно намиране на адекватно решение на този 

етап относно велосипедното преминаване, а именно:  наличие на частни имоти във и непосредствено около 
подлеза; утежнена ситуация с всякакъв вид колектори на подземна инфраструктура. 

От страна на гл. Архитект на район „Красно село“, гл. Архитект на София, както и от странана проектантския 

екип бе отправена молба за предложения от страна на „Велоеволюция“ за намиране на по-адекватно 
решение за велосипедното преминаване. Считаме това за закъснял акт и липса на професионализъм, както и 

за длъжностно нарушение още на етап изготвяне на задание на проекта. При дадената ситуация ние 
смятаме, че: 

*подхода към проекта е изцяло погрешен, не дава възможности за адекватна наша намеса на толкова краен 
етап; 

*не е търсена навременна консултация с компетентен външен специалист по вело-движение 

*не са разгледани добри световни практики за решаване на велосипедно преминаване в толкова сложна 
транспортна комуникация. Напротив – конструкцията на кръстовището копира добре известно решение от 

Холандия, където с кръгово движение на второ ниво с централен държащ пилон е изнесено именно 
велосипедното движение; 

*Създава се и се натрапва впечатлението, че за велосипедистите по принцип не съществуват други 

възможности освен да бутат колелата си през подлезите. 

Стана ясно, че граждани и специалисти имат забележки относно спорното проектно решение на въпроси 

свързани с удобството на ползване на градския транспорт и връзката му с метрото. 

Въз основа на гореизложеното, сдружение „Велоеволюция“ настоява за: 

1. Цялостно преразглеждане на проекта като се започне от заданието за реконструкция на 

кръстовището на бул. „Ив.Евст.Гешов“ и бул. „България“. 

2.  Търсене на решение за велосипедно преминаване на кръстовището във всички посоки на 

ниво терен, като рампите на подлеза се използват само за целите на интегриране на 
велосипедното и пешеходно движение с градския наземен транспорт и метрото. 

- Вариант 1 – чрез преливане на велоалеите от тротоарите във велосипедни ленти на пътното платно. Така 
ще се осигури преминаване на ниво терен за велосипедистите, което е необходимо особено за главния 

велосипеден лъч по бул. „България“. Пресичането на велосипедистите може да се съобрази със светофарния 

цикъл и като се използва добрата европейска практика на изнесени стоп линии за велосипедисти на 
светофарите.(приложение -пример 1) 



- Вариант 2 – чрез изнасяне на велосипедното преминаване в кръг свързващ стоп линиите  на светофарите 

на ниво терен (приложение с пример 2 от – тип „холандско изнесено пресичане  в кръг за велосипедисти). 

Този тип велосипедно пресичане изисква повече пространство по ъглите на кръстовището, които в 
настоящото му състояние и в проектната разработка за изцяло заети от външните стени на подлезите. Нека 

се помисли дали тези ъгли е удачно и възможно да бъдат частично покрити за целите на велосипедното 
пресичане. Съзнаваме, че това предложение е авангардно и може да се възприеме като груба намеса в 

облика на подлеза, но от друга страна считаме, че подлеза така или иначе се нуждае от ремонт и 

реконструкция имайки предвид поместването там и на бъдещата метро-станция от 3-ти метродиаметър. 

 

Сдружение “Велоеволюция” заявява категоричната си позиция, че планирането при проекти за големи 
транспортни инфраструктури и значими намеси в градската среда трябва задължително от най-ранен етап 

да отчита необходимостта от безконфликтно и удобно преминаване на велосипедните и пешеходните 

потоци. Тревожи ни факта, че сме свидетели на пореден пример в който тези въпроси изникват в краен етап 
и от нас се очаква едва ли не да “спасяваме” положението. Проектантските екипи би следвало да 

включват необходимите специалисти с необходимите знания и понеже сме наясно, че такива 
липсват или трудно се намират в България, смятаме че е редно да се търсят възможности и за 

консултации с експерти от чужбина. 

 

 

 

 

 

 

        

  

   

С уважение: 

Иво Делин  

Председател на УС 

Сдружение „Велоеволюция“ 

 

 

   

 
За контакти: 

Радостина Петрова 

тел. 0888 600 823 

e-mail: info@velobg.org 

 
 
 

24.10.2013 г.         

Гр. София 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример 1 

Източник: http://www.youtube.com/watch?v=0UrIP5GApcY 

 

Name: Freeway Intechange SR-125 -SR94 at-grade-bikes-closeup 

 (Time: 0:49) 

Визуализация на симулация на сложно кръстовище с включени велосипедни ленти и пример за действието 
им съобразно светофарен цикъл. За повече яснота, моля погледнете от посочения източник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2 

Еднолентово кръгово кръстовище 

  Двулентово кръгово кръстовище 

  

с предимство на велосипедистите без предимство на велосипедистите 

Грьонинген (Холандия) 
 Ейндховен (Холандия) 

 

Източник: Google maps, 2013 

 Източник: Google maps, 2013 

 



 


