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e-mail: info@velobg.org | web: velobg.org 

 

 Изх. №05/09.06.2014 г. До  

 Любомир ХРИСТОВ 

 Заместник-кмет на направление "Транспорт и            

                                                                                         транспортни комуникации" 
 Столична община 

 Копие до 

 Петър ДИКОВ 

 Главен архитект на Столична община 

Относно: проект на велоалея по ул.“Обиколна“ от бул.“Копенхаген“ до бул.“Проф.Цв.Лазаров“, южно от 

жк.“Дружба“ 2 

Уважаеми г-н Христов, г-н Диков, 

На 04.06.2014 г. бе проведена среща на работната група, която изработи Програма за развитие на 
велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г. под председателството на 

общински съветник Зафир Зарков. Целта на срещата бе да се отчете извършеното от програмата до момента, 

както и да се обсъдят последващи действия в тази насока. Също така се запознахме с проект на велоалея по 
гореописаното трасе на ул.“Обиколна“.  

Ето какви са нашите впечатления от представения проект и проведеното обсъждане на срещата: 

1. Задачата на проектантите от ОП Софияпроект е да проведат велосипедното движение при 

вече одобрена улична регулация! Без възможност да се премести и един бордюр, без да може да 

се коригира и един радиус при тротоара. 

Този факт на практика свежда задачата да се реши единствено къде точно да бъде нарисувана 

жълтата линия на тротоара. Това е несериозно и твърде далеч от идеята за интегриран подход в 
градското планиране. 

За да се получат проекти за велоалеи, които наистина да привличат карането по тях, са необходими 

набор от инструменти, с които да работят проектантите, а те са с вързани ръце! 

Също поставяме и въпроса - на какво основание велоалеите не се зачитат за част от уличната 

регулация или ако се зачитат – каква е пречката да се обсъждат варианти на проекта с промяна на 
бордюрната линия, радиуси на завиване, брой пътни ленти и т.н.? Защото именно този начин на 

проектиране се нарича „интегрирано“ – когато всички елементи от дадена система се разглеждат 
заедно, като един организъм, а не велоалеите да се пришиват в последствие. 

2. Ширината на пътното платно от 2х2 ленти ще превърне улицата в един разточителен пуст път, но за 

сметка на това неудобен и опасен за пешеходци и велосипедисти. 

Колко деца трябва да загинат по пешеходните пътеки заради забързани автомобили, колко 

експеримента трябва да се направят с обществени средства, за да се стигне до идеята, че по-
широките пътища означават по-висока скорост, повече инциденти с пешеходци, по-малко 

велосипедисти, повече деца, заведени с автомобил на детска градина/училище, повече автомобили на 

пътя. Тази политика е нехуманна и отдалечава града от целите, заложени в Стратегията за 
подобряване безопасността на движението по пътищата на област София за периода 2012 – 2020 г.  

http://velobg.org/
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На срещата беше приведен доводът, че улицата е много важна връзка с бул.“К.Пастухов“, че този 

профил е заложен в ИОУП на София и че има изследвания, че улицата наистина ще има такова 

натоварване. 

Да, улицата е важна, връзката с бул.„К.Пастухов“ също – но е важна на местно ниво, важна е за 

пътуванията на къси разстояния – до детската градина, до съседния квартал, именно които 
Европейската комисия стимулира да се извършват с алтернативни на автомобила видове транспорт. 

Също в ИОУП тази улица е категоризирана като IV клас, в план-схемата с броя на пътните ленти няма 

указания за нея, а НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии на МРРБ за този клас дава възможност за 2 или 

4 ленти. В ГПОД данните от транспортното моделиране за този участък на ул.“Обиколна“ сочат за 
200-290 автомобила/посока в пиков час.  

Всичко това навежда на няколко извода: 

- Планирането се извършва на принципа „колкото повече за автомобилите, толкова по-

добре“ – твърде остарял, неефективен и вече масово отречен в развитите градове подход 

- Пълна липса на интегрирано планиране - велосипедното движение се добавя към вече 
изготвени планове с традиционния от соц.време профил  

- За градската управа преоразмеряването не се отчита като недостатък – въпреки че за 
това се изразходват обществени средства освен за изпълнението, и за поддръжката, загубва се 

обществено пространство, лишават се хората от една по-качествена среда, влошават се 

екологичните показатели. 

- Улицата, по подобие на бул.“К.Пастухов“, в крайна сметка ще се използва като двулентова, ще се 

появи нерегламентирано паркиране, за борбата с което общината ще трябва да отдели 
допълнителен ресурс, ще са необходими и допълнителни средства за годишна поддръжка и 

снегопочистване и ще бъде пропиляна възможността да се изгради нова улица с нов вид и 
качество на средата. 

3.  Проектантите и вземащите решения експерти в СО имат идеи за добри велосипедни 

решения, но нямат смелост да ги реализират дори по отношение на тепърва изграждаща 
се улица! Наясно сме че това явление се обуславя от ограниченията на нормативната уредба в 

България, но сме изморени да слушаме това оправдание вече 7 години! Присъстващите на 
гореспоменатата среща експерти взеха решение от името на СО да се направят предложения за 

промяна на Наредба 2 от 29 юни 2004 г. на МРРБ, за което ги подкрепяме. Считаме, обаче че все още 

не е късно за ул. „Обиколна“ да се вземат по-добри решения в полза на по-качествена и безопасна 
среда, по ефективно харчене на обществени средства и не на последно място – за по-добри 

велосипедни решения. 

Срещата бе повод експертите да споделят с нас възприет вариант за наместване на велосипедно движение 

във вече проектираната ул. „Обиколна“. Коментарите и предложенията на сдружение „Велоеволюция“ по този 

вариант са както следва: 

1. По-голямата част от велоалеята е двупосочна, като само в един участък от 200 метра, тя става 

еднопосочна от двете страни на пътя. На практика повечето велосипедисти не биха пресичали два 
пъти улицата за толкова къс участък (изминава се за средно 50 секунди с велосипед!) – и това няма 

да е заради липса на „велосипедна култура”, а заради причинени от инфраструктурата опасност и 
неудобство. Същевременно двупосочната велоалея е добро решение за участъка, където има само 

едностранно застрояване. 

Не трябва да се допуска велосипедно трасе да преминава непосредствено до вход на сграда, какъвто 
вариант се обсъди на срещата!  

Също така не трябва да се оставя малко място за преминаване на пешеходците при стълбове и 
дървета. Дори и да има достатъчно ширина между два съседни стълба, уверяваме ви, че пешеходците 

не вървят на зиг-заг, т.е. за ширина на пешеходния път може да се счита само това, което остава 

между стълба и велоалеята, а не между бордюра и велоалеята! Това означава, че пешеходците ще се 
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видят принудени да вървят по велоалеята – отново не поради липса на „пешеходна култура”, а заради 

инфраструктурата.  

Това означава, че вариант с двупосочна велоалея на тротоара в участъка с при двустранно 
застрояване на улицата също не е възможен. Затова настояваме да се търси по-адекватно решение за 

велосипедна алея от предложеното! 

Какво може да се направи: Трасето на велосипедната алея би изпълнявало функциите си най-добре, 

ако е изпълнено като двупосочно по цялото си протежение по улицата. Предвид, че в участъка с 

двустранно застрояване няма място велоалеята да мине двупосочно в единия тротоар, то е 
наложително преразглеждането на профила на цялата улица. 

В приложение 1 сме визуализирали профила на обсъждания проект както и вариант на сдружение 
„Велоеволюция”, който има следните предимства: 

- пътното платно е оразмерено спрямо реалния и очаквания автомобилен поток – 2 ленти. Това 
намалява разходите за изпълнение и поддръжка, намалява скоростта на автомобилите, прави 

пресичанията на улицата по-безопасно. 

- отчита използването на улицата за паркиране – нещо напълно естествено за този клас улица и 
наличие на застрояване. Настилането на паркинг лентата с павирана настилка ще подобри 

екологичното влияние на улицата и ще е отклик на призива на еврокомисаря по околната среда 
Янек Поточник за по-малко асфалт по улиците. 

- създава безопасна и удобна велосипедна алея, която спокойно може да се използва и от деца; 

- оставя достатъчно място за пешеходци, които могат да се движат спокойно и без конфликт с 
велосипедистите; 

- дава възможност за богато озеленяване –дървета в лентата за паркиране, ивицата от бордюра до 
края на стълбовете; 

- ще има място за знаци, стълбове, контейнери за смет и др. градско обзавеждане в лентата за 
паркиране. Тя може да се използва и за оформяне на джобове за спирки на градски транспорт, 

ако се предвиди такъв. 

В случай че се възприеме подход „да си караме по стария сигурен начин“ за „широка и пропусклива за 
автомобили улица“ и не се промени напречния профил на цялата улица, то единственото възможно 

решение е този участък да се изпълни като споделен тротоар между пешеходци и велосипедисти. 
Това означава да не се слагат никакви линии маркиращи мястото на велосипедистите и пешеходците, 

за да не се създават излишни конфликти. За този участък може да се възприеме различен вид 

настилка в сравнение с велоалеята, както и хоризонтална и вертикална маркировка, провокираща 
велосипедистите и пешеходците равнопоставено да споделят тротоарното пространство. 

2. Велоалеята е накъсана от пресечни улички, на които места често наблюдаваме (подобно на 
бул.”Г.Делчев”) незачитане на предимството на велосипедистите от дяснозавиващите водачи на МПС 

– тук отново инфраструктурата е тази, която подвежда към такова поведение – широки радиуси на 

завиване, настилка на пътя продължаваща и през зоната на пресичане. Всичко това създава 
допълнителна опасност за пешеходците и велосипедистите. 

Какво може да се направи: изграждане на повдигнати велосипедни пресичания, редом с пешеходни и 
настилка на кръстовището, подсказваща предимството на пешеходците и велосипедистите – напр. 

подължаване на настилката от пешеходната и велоалеята, унипавета или др. Радиусът на завоите да 
бъде минимален – това ще задължи шофьорите да намалят скоростта. По този начин 

инфраструктурата ще подскаже предимството на пешеходците и велосипедистите на всяка пресечка. 

3. Ширината на еднопосочна велоалея в много чуждестранни градове и велосипедни ръководства е 
препоръчително да е минимум 1.50 м, а за двупосочна – минимум 2,5 м като се вземе предвид че е 

нужно да се осигури минимум 0.25 м ивица, свободна от препятствия, до подпорни стени се 
препоръчват отстояния мин.0.60 м. Тук следва да отбележим, че  указаните в Наредба 2 ширини са 

минимални, а не задължителни, а също и че по всеобщо съгласие на работната група се прие, че 
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наредбата има нужда от актуализиране и не отговаря на съвременните тенденции в проектирането на 

велосипедна инфраструктура. 

4. Местата на пресичане на велосипедна алея от пешеходни пътеки е необходимо да е добре 
сигнализирано – например със смяна в цвета и/или вида на настилката. 

5. Специално внимание трябва да се обърне на велосипедната връзка между ул. „Обиколна“ и вече 
съществуващата велоалея по бул. „Копенхаген“. Пресичането във всички посоки е удачно и 

необходимо да се сигнализира с велосипедна секция на светофар, а мястото на велосипедистите и 

пешеходците да е ясно указано чрез хоризонтална и вертикална маркировка. 

6. Още по-специално внимание следва да се обърне на вливането на велосипедното движение от ул. 

„Обиколна“ към бул. „Цветан Лазаров“. Инфраструктурата за велосипедисти в този случай трябва ясно 
да подсказва как да продължат пътя си вливайки се в движението на булеварда по безопасен начин.  

 

Транспортно-комуникационното решение за ул.“Обиколна“ ще е показателно за принципите и приоритетите в 

транспортната политика на града. Развиването на София в посока про-автомобили и дори преоразмеряване 

на автомобилните пътища за сметка на по-безопасна, комфортна и екологична среда за хората и 
пешеходците, ще доведе до катастрофа в транспортното движение и задръстване на градския организъм. 

Всички граждани, включително и водачите на автомобили, биха имали полза от едно балансирано развитие 
на инфраструктурата провокиращо проява на повече толерантност на пътя.  

 

         Изготвено от:  

   екип BYPAD одитори за България 

   арх.-урбанист Петя Донева и Радостина Петрова 

 

 

09.06.2014 г.  С уважение: 

Гр. София         

  

 Иво Делин 

  Председател на УС на  
 Сдружение “Велоеволюция” 

 тел. 0886 00 90 84 

 София, ул. „Ат.Узунов” N49, ет.4, ап.13 
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Приложение 1 

 

 
 

 
 двупосочна велоалея от страната на 

паркирането и от страната на 

застрояването – за по-голямо удобство 

на велосипедистите – могат да се 
включат и напуснат по всяко време 

велоалеята, а не само на 
регламентирани пресичания; 

 оформяне на паркинг лента за 

регламентирано паркиране; 
 буферна зона 0.75 м между паркиралите 

автомобили и велоалеята за избягване 

на удар във вратата на автомобила; 

 озеленена ивица между дърветата с по-

голяма от заложената ширина; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 между дърветата и велоалеята има 

малко пространство за пешеходци – 

пешеходците ще се движат по 
велоалеята. 

 преоразмерен тротоар от страната без 

велоалея – повече средства за 

инвестиция и поддръжка; 
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 вариант с допълнително паркиране 

между дърветата в участъка с 

двустранно застрояване; 
 възможност за разполагане на 

дървета и в паркинг лентата; 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 участъкът с еднопосочни велослеи е 

с дължина само 200 м 
 твърде малка ширина от 1.0 м за 

еднопосочна велоалея като 

задминаване на велосипедисти може 
да се извърши само в нарушение 

през пешеходния тротоар. 
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еднопосочна велоалея, отделена от паркирането  велоалея и тротоар преминават със 
  същото ниво и настилка през пресечка 

 
 

 
Amsterdamsestraatweg, Утрехт, Холандия: 

през 1970-80 и през 2009 г. 


