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КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА
Относно: преместваем обект създаващ опасност за пешеходци и велосипедисти в обсега на
велосипедна алея в кв. Младост
Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми дами и господа,
С настоящата жалба долуизброените група самоорганизирани граждани изразяваме възмущението си и
сигнализираме за допусната нередност в разполагането на преместваем обект намиращ се в
непосредствена близост до велоалея при автобусна спирка номер 0004 , блок 411 , кв. Младост 4.
Очевидно преместваемия обект – павилион за вестници и пакетирани стоки, пречи на движението по
велоалеята като:
- „крилата“ на павилиона са разпънати върху очертанията на велоалеята и в нейната сервитутна
зона!

- няма достатъчно безопасно отстояние между маркираната велоалея и стените на павилиона;
- клиентите на павилиона се редят на опашка върху самата велосипедна алея. Това обикновено се
случва в час пик, когато и пешеходци и велосипедисти се движат интензивно в района;
- чакащите на автобусната спирка пътници и клиенти застават край павилиона и изскачат неочаквано за
движещите се велосипедисти, което създава опасност от нараняване и за двете страни.
Установяваме, че този преместваем обект-павилион, е поставен в нарушение на „НАРЕДБА за
преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение № 1 по Протокол № 29
от 15.01.2009 г.)“ Раздел II, чл. 28, ал.(1), т. 4, т.6 и т.8, и Приложение № 11 към чл. 4, ал. 3, с
разпоредбите в т. III, т. 1 и т.4 , а именно като:
1. Затруднява достъпността и проходимостта на градската среда;
2. Застрашава безопасността на движение на пешеходци и велосипедисти;
3. Павилионът е поставен в опасна близост със сервитутната зона на велоалеята по начин нарушаващ
изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до велоалеята, тротоара и самия павилион, и по
начин създаващ затруднения за използването на велосипедната алея.
4. Липсва свободна ширина за преминаване на пешеходци в размер на 2.00 м между павилиона и
велоалеята. Напомняме, че велоалеята макар и изградена на тротоара, не е място за пешеходци!
5. Павилионът се намира върху част от тротоара по-тясна от 4.00 м., което е в нарушение на Наредбата
за преместваемите обекти на територията на Столична община. Отново напомняме, че
велосипедната алея не е тротоар.
6. Павилионът е поставен успоредно на сервитута на спирка за масов градски транспорт, както и
успоредно на велоалея, която е част от транспортната инфраструктура и уличната мрежа.
7. Към павилиона е разположена и маса за консумация, чието разположение също не отговаря на
Наредбата, а начинът на ползването й от клиентите на павилиона е несъвместим с целите на ползване
на велосипедната алея.
Настояваме взетите мерки за обезопасяване на обекта да НЕ се изчерпват само с предписания за
преместване на „крилата“ на павилиона. Проблем представляват местоположението и режимът на
ползване на самия павилион в непосредствена близост до велоалеята.
Настояваме за получаване на официално становище от отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция
на вътрешните работи, тъй като велосипедната алея е обозначена с хоризонтална и вертикална
маркировка съгласно Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му; велоалеята
представлява транспортно-комуникационна инфраструктура и е в непосредствена близост до спирка на
масов градски транспорт.
В качеството си на граждани на град София и ползватели на изградените велосипедни алеи настояваме
отговорните звена на Столична община да вземат необходимите мерки и осигурят безопасно
преминаване по велосипедната алея в този частен случай, а и в други подобни.
Разчитаме, че в законоустановения 14-дневен срок всички жалбоподатели съгласно списъка по жалбата
ще бъдат информирани от институциите за мерките предприети за обезопасяване на велосипедната
алея в близост до бл. 411 в кв. Младост, София.

15.10.2014 г.

С уважение:

Гр. София
Иво Делин
Председател на УС на
Сдружение “Велоеволюция”
Следват имена на група от 31 граждани подкрепящи жалбата.

