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Изх. Nо.02/31.01.2017 г.
До Милко Младенов
Кмет на район “Люлин”
Столична община
До арх. Здравко Здравков
Главен архитект на СО
Направление “Архитектура
и градоустройство”

СТАНОВИЩЕ
Относно: ИПРЗ на м.”ж.к.Люлин-център” и м.”ж.к.Люлин-главен център”

Уважаеми г-н Младенов,
Уважаеми арх. Здравков,
На 18.01.2017 г. бе проведено обществено представяне на ИПРЗ за м.”жк.Люлин-център”. Съгласно
процедурата по обществено обсъждане и определените срокове, представяме становище с бележки и
предложения.

I. Бележки на сдружение “Велоеволюция” по представения проект за ИПРЗ
1.По всички улици от ПУП - от главните булеварди до кварталните, не е предвидено улично
озеленяване с висока дървесна растителност. В профилите подвеждащо присъстват дървета, които
са разположени в частните имоти.
Липсата на растителност и големият размер на пътното платно по главните булеварди ще доведе до
прегряване на пътя, който съответно ще стане и непривлекателен за пешеходци и велосипедисти.
2. В ИПРЗ не са нанесени велоалеите според тяхната класификация. В комуникационния план
“Велосипедна мрежа на жк.”Люлин”, публикуван на сайта на НАГ, има тристепенна класификация като
велосипедните трасета по бул.”Царица Йоана”, бул.”П.Владигеров” и бул.”Дж.Неру” са скоростни
(главни).
3. Едно от довеждащите велосипедни трасета в комуникационния план “Велосипедна мрежа на
жк.”Люлин” - по ул”Арх.Г.Ненов” - не е проведено в ИПРЗ.
4. Велосипедните трасета по бул.”Царица Йоана” и бул.”Дж.Неру” са предвидени като споделени с
пешеходците тротоари (в плана неправилно надписани като велосипедни алеи). Споделянето на
тротоара между пешеходци и велосипедисти е безопасно при ниска интензивност на пешеходното и
велосипедното движение. Предвид класифицирането на тези велосипедни трасета като скоростни
(главни) в комуникационния план “Велосипедна мрежа на жк.”Люлин”, то те следва да осигурят
скоростно придвижване на велосипедистите. Съгласно чл.23, ал. 3 и 4 на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба 2 от 2004 г. На МРРБ за ППКТСУТ при проектирането на велосипедните
трасета принципът за безопасност е с най-висок приоритет. Предложените профили в ИПРЗ не
осигуряват нито безопасност на пешеходците, нито скоростно придвижване на велосипедистите.
5. Велосипедното трасе по бул.”П.Владигеров” не отговаря на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба 2 от 2004 г. На МРРБ за ППКТСУТ - според чл.119, ал.1 двупосочната
велоалея е мин.2,5м и според чл.119а, ал.1 споделянето на тротоар с пешеходците се допуска само за
еднопосочно велосипедно движение.
6. По профила на бул.”Дж.Неру”
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• липсва улично озеленяване с висока дървесна растителност. Ивицата от 1.0 м не е достатъчна
за висока дървесна растителност. Широкият път и липсата на растителност ще доведе до
прегряване на пътя, който съответно ще стане и непривлекателен за пешеходци и велосипедисти.
• широчината на пътните ленти от 3.5 м предразполага автомобилите към високи скорости на
автомобилното движение;
• четирите пътни ленти представляват преоразмеряване на пътя срямо неговата функция и
реална натовареност (около 400 автомобила в посока/пиков час по данни от ГПОД на София от
2010 г. , приложение 1). Това ще продължи да стимулира наличието на спрели автомобили на
пътното платно или на тротоара в някои зони на улицата;
• Спирките на тролейбусите не са обособени в джоб, съответно дясната лента остава блокирана
за автомобилното движение;
• В профила на бул.”Дж.Неру” между велосипедното трасе и пътното платно е предвидена ивица
от 1 м, в която се намират стълбовете за контактната мрежа на тролейбусите. Стълбовете са
разположени на разстояние поне 0.75 м осово от бордюра, което означава, че между
велосипедното трасе и стълба няма свободно разстояние (необходимо е да се предвиди 0.25 м
зона, свободна от препятствия). Следователно тази ивица трябва да бъде по-широка.
7. По профила на бул.”П.Дертлиев”
• липсва улично озеленяване с висока дървесна растителност. Широкият път и липсата на
растителност ще доведе до прегряване на пътя, който съответно ще стане и непривлекателен за
пешеходци и велосипедисти;
• проектът не отчита необходимостта от паркиране до пазара;
• четирите пътни ленти представляват преоразмеряване на пътя срямо неговата функция и
реална натовареност (около 450 автомобила в посока/пиков час, приложение 1). Преоразмерявне
има и в широчините на пътните ленти. Това ще продължи да стимулира наличието на спрели
автомобили на пътното платно или на тротоара в някои зони на улицата;
• поради очакваното нерегламентирано паркиране, в този вид улицата е опасна за пресичане,
дори и при наличие на пешеходни пътеки;
• тротоарът е недопустимо тесен от страната на пазара и магазините;
• пешеходците и велосипедистите са поставени в ненужен конфликт поради тесния тротоар,
недостатъчната широчина на велоалеята и липсата на разделяне между тях;
• от страната на парка карането на велосипед не е уредено;
• напречният профил не съответства на начертаното в плана (в профила има велоалеи от двете
страни, двупосочна и еднопосочна, докато в плана велоалея от страната на парка няма).

8. Кръстовището на бул.”Царица Йоана” и бул.”П.Владигеров” е решено с пешеходни подлези (има
подлез дори на разделителния остров, където в това решение не се очакват пешеходци).
Кръстовището се намира в жилищен квартал, в близост до пазар и големи търговски обекти, което
следва да се реши в посока създаване на удобства за пешеходците и велосипедистите (пешеходните
тротоари са велосипедна инфраструктура за децата до 12 годишна възраст съгласно Закона за
движение по пътищата). Пешеходните подлези удължават времето за пресичане, създават неудобства
на пешеходците и проблеми със сигурността, многократно се увеличава себестойността на
кръстовището заради строителните мероприятия и необходимите асансьори за достъпност на средата.
9. Решението на кръстовището на бул.”П.Владигеров” и бул.”Дж.Неру” създава изключително дълги
пешеходни пресичания без защитен остров - по 27 м и 17 м, което също не създава благоприятна
пешеходна среда на може би най-използваното от пешеходци кръстовище в Люлин.
10.Пробивът по ул.”397” от бул.”Ц.Йоана” до бул.”Дж.Неру” е предвиден като огромен и скоростен
булевард - с платно широко в двата края колкото прилежащите му булеварди! Предвижданията в ОУП
са, че този булевард е по-главен от бул.”Дж.Неру”, а същевременно не се предвижда тролейбусната
линия да измени трасето си.
Между отделните микрорайони следва да има силни пешеходни и велосипедни връзки, докато преките
автомобилни връзки само стимулират използването на автомобил за кратки пътувания.
Велосипедното трасе по ул.”397” е предвидено като споделено по тротоара с пешеходците и то е
налично само в едната посока.
Предвиждането на пробива е в противоречие със запазване на съществуващото трасе на трамвайната
линия! На представянето на ИПРЗ бе посочено от проектантския екип, че пробива и трамвайната
линия могат да съществуват едновременно само при пресичане на две нива, но решение за такова не
е намерено.
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11. Улиците в самия квартал са планирани като двупосочни. Безспорно практиката доказва, че в
кварталите масово паркоместата за автомобили не достигат и по тези улици се появява паркиране.
Когато то не е регламентирано, паркирането е хаотично и блокира тротоарите. Множество квартали в
София - централната част, кв. Лозенец, кв. Редута и др., доказват, че еднопосочните улици въвеждат
ред в паркирането и функционирането на уличната мрежа. Безсмислена загуба на време, ресурси и
пространство е улиците да се проектират и изпълнят като двупосочни, които в последствие с проект за
организация на движението да станат еднопосочни.
12.Уличното паркиране липсва от ИПРЗ - както от плановете, така и от профилите. Това води до
пропускане на няколко добри възможности:
• Да бъде ясно за управата и жителите на квартала колко реално паркирали автомобила могат
да се поберат на улиците;
• На местата, където дясната лента ще допуска паркиране чрез организация на движението или
търпимост, ще се изгуби пространство с широчина от цяла пътна лента (по булевардите това са
3,50-3.75м), когато за лента за паркиране са достатъчни само 2.0м. Тъй като с ИПРЗ се дават
профили, а липсва паркиране, това означава пропуснати възможни решения и загуба на
пространство (около 3200 кв.м. за бул.Дж.Неру и около 1800 кв.м. за бул.”П.Владигеров”, общо
около 5 дка излишен асфалт и площ, която може да получи друго предназначение);
• На кръстовища - както при булевардите, така и при вътрешнокварталните улици, няма да могат да
се приложат изнесени тротоари (тротоари, които излизат пред лентата за паркиране и скъсяват
разстоянието за пресичане и подобряват видимостта), тъй като бордюрите се определят с ИПРЗ,
а липсва планиране на паркирането.

13. Нивото на моторизация в София през 2011 г е тревожно високо - над 600 МПС/1000 жители. По
неофициални данни към 2016 то вече е 750 МПС/1000 жители (необходими са актуални официални
данни).
София е и европейската столица с най-замърсен въздух с ФПЧ10. София следва да предприеме
силна и целенасочена политика към намаляване нивото на моторизация и пътуванията с автомобил.
Средният брой членове в домакинство е София е 2.2 (данни на НСИ, 2011 г). Това означава че към
днешна дата повече от половината домакинства в града притежават два автомобила! Нормите
за проектиране задължават уреждането само на едно паркомясто/жилище. Това поставя планирането
на улици пред сериозно изпитание. Столична община следва да задейства политики не само за
намаляване броя на пътуванията с автомобил, но и за намаляване нивото на моторизация!

II. Предложения към ИПРЗ :
1. Организиране на вътрешнокварталните улици като зона 30 (зона с ограничение на скоростта 30
км/ч), включително и ул.”397”, а тупиците като “жилищни зони” (по смисъла на ЗДвП, ограничение 20
км/ч или по-малко). Отправяме следните препоръки за планирането и уреждането им (в Приложение 2
предлагаме комуникационна схема за квартала):
1.1. Поставянето на пътен знак с ограничение на скоростта не е достатъчно. Необходими са съпътстващи
мерки за успокояване на трафика (в някои страни те са дори задължителни за зони 30), които са
регламентирани в НАРЕДБА № РД-02-20-10/05.07.2012 г. на МРРБ.
1.2. Улиците да са предимно еднопосочни за МПС с лента за паркиране. Възможно е паркиране под ъгъл
или перпендикулярно (при достатъчна широчина на платното) (виж Приложение 7).
1.3. Велосипедното движение да е разрешено като двупосочно по всички улици; улиците с довеждащи
велосипедни трасета (от велосипедния план на жк.Люлин) да имат велосипедна лента за насрещно
движение на велосипедисти. Улиците без велосипедна лента за насрещно движение да са с платно,
чиято широчина позволява безопасно разминаване на автомобил и велосипедист (мин.3.85 м съгласно
„Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007 - Centre for Research and Contract Standartization in Civil
and Traffic Engineering, Холандия, посочена като референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на
Европейската комисия , приложение 3)
1.4. В зона 30 пешеходците се движат по тротоарите. Бордюрите да са ниски (5-6 см).
1.5. В “жилищна зона” улиците се планират като споделени, без бордюри, нивото на настилката е на
нивото на тротоара от зона 30. Може да има обособени паркоместа. Настилката е добре да е елементна
(павета или плочи) за да подскаже споделеността.
1.6. Озеленяване, вкл. с висока дървесна растителност - в лентата за паркиране и тротоарите.
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1.7. Лентите за паркиране се използват за организиране на контейнери за смет, противопожарни кранове,
велосипедни паркинги, градско обзавеждане, ел.касети и др. “Зелено” решение е лентата за паркиране да
се изпълни от елементна настилка с отворени фуги или друга настилка, позволяваща свободното
проникване на дъждовни води. Това намалява количеството на дъждовните води при порой, което щади
градската канализация, намалява тежестта на наводненията и благоприятства уличното озеленяване.
1.8. За успокояване на трафика могат да се прилагат разнообразни мерки. Например мястото на лентата
за паркиране може да се мени в ляво или дясно за създаване на изкуствени кривини на пътя (шикани).
1.9. Равнозначните кръстовища се проектират като повдигнати с изнесени тротоари, съобразно НАРЕДБА
№ РД-02-20-10/05.07.2012 г. на МРРБ, касаеща изкуствените неравности.
1.10. Входовете на зона 30 от прилежащите булеварди се оформят като вида и нивото на настилката на
тротоара и велосипедното трасе се продължат без изменение в зоната на кръстовището.
1.11. В приложение към писмото ще намерите предложение за профили на улици в зона 30.
2. Оформяне на профили по бул.”Дж.Неру” и бул.”П.Владигеров” съобразно реалните
автомобилни потоци и нужда от паркиране, качествени пешеходни и велосипедни трасета, богато
улично озеленяване вкл. с висока дървесна растителност.
3. Предложение за профил по бул.”П.Владигеров” (виж приложение 4)
3.1. Богато озеленяване с висока дървесна растителност от двете страни на тротоара, както и в лентата
за паркиране. Тротоарите и велоалеите са засенчени и привлекателни.
3.2. Отчетена е реалната необходимост от паркиране до пазара, ясно организирано, заделена e
необходимата площ за това без преоразмеряване.
3.3. Активните пътни ленти са две, което отговаря на реалното използване и нужда при тази улица.
3.4. Намаляват се разходите по поддръжка на уличното платно и прегряването на пътя
3.5. Превишаването на скоростта се избягва с намаляване на широчината на пътните ленти на 3.25 м и
оформлението на местата за пресичане.
3.6. Тротоарът е достатъчно широк и оформен като линеен парк с богато озеленяване;
3.7. Пешеходците и велосипедистите са отделени със зелена ивица, за комфорт и на двете групи;
3.8. И двете страни на булеварда, както и парка, са достъпни с велосипед;
3.9. Велосипедната алея е с достатъчна широчина за комфортно каране на велосипед, отговарящо на
функция на велотрасето като главно, осигурява безопасност на пешеходците и децата велосипедисти
3.10. Могат да се оформят места за пресичане чрез изнасяне на тротоара пред лентата за паркиране,
което подобрява безопасността и видимостта, намалява широчината за пресичане и осигурява място за
изчакване на пресичащите, без да блокират велосипедната алея.
3.11. Предложеният профил е възможен и функционален за изпълнение, без това да е обвързано с
решение относно съдбата на трамвайната линия.
4. Предложение за профил по бул.”Дж.Неру” (виж приложение 5)
4.1. Богато озеленяване с висока дървесна растителност от двете страни на тротоара, както и в лентата
за паркиране. Тротоарите и велоалеите са засенчени и привлекателни.
4.2. Широчината на пътните ленти е намалена на 3.25 м за избягване превишаването на скоростта
4.3. Активните пътни ленти са две, което отгваря на реалното използване и нужда при тази улица.
4.4. Намаляват се разходите по поддръжка на уличното платно и прегряването на пътя
4.5. Уредено е едностранно паркиране в паркинг лента. Лентата за паркиране се използва още за
озеленяване, разполагане на контейнери за смет, велосипедни паркинги и друго градско обзавеждане;
Павираната настилка на лентата за паркиране намалява количеството на дъждовните води за отвеждане
в градската канализация;
4.6. Спирките на тролейбусите са обособени в джоб и така не блокират активната лента за движение
4.7. Велосипедната алея е с достатъчна широчина за комфортно каране на велосипед, отговарящо на
транзитната функция на велотрасето, осигурява безопасност на пешеходците и децата велосипедисти
4.8. Контактната мрежа на тролейбусите следва да се премести. Това може да стане без твърде голяма
инвестиция като се използват съществуващите стълбове и контактната мрежа се монтира на метално
въже, опънато между два срещуположни стълба. Проучванията и консултациите ни сочат, че контактната
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мрежа не е подменяна цялостно от десетилетия, поради което инвестицията в рехабилитация смятаме за
оправдана.
За стълбовете на контактната мрежа и осветление по бул.”Дж.Неру” е добре да се направи
професионална оценка на състоянието и дали имат нужда от подмяна. При необходимост от подмяна на
стълбовете, биха могли да се разгледат и други варианти на профили.
5. Планиране на кръстовищата на бул.”П.Владигеров” с бул.”Дж.Неру” и с бул.”Царица Йоана”
като защитени - с пресичане на ниво, със защитни острови и изнесени тротоари, които да осигурят
безопасното и удобно пресичане на пешеходците, без да се създава конфликт помежду им и
останалите участници в движението.
6. Предложение за кръстовище на бул.”П.Владигеров” с бул.”Дж.Неру” (виж приложение 6):
6.1. Пресичането на пешеходците и велосипедното движение е отдръпнато от самото кръстовище така, че
завиващ надясно автомобил да има по-добра видимост към тях и да не блокира правото движение.
6.2. Пешеходците и велосипедистите са защитени от автомобилите с острови при завоя, което осигурява
високи нива на безопасност на велосипедното и пешеходните трасета
6.3. Добавени са средни разделителни острови, което скъсява разстоянията за пресичане и подобрява
безопасността на пешеходците и велосипедистите.
6.4. Велосипедното трасе е непрекъснато в зоната на кръстовището, безопасно и удобно за използване
включително от деца-велосипедисти.
6.5. Изчакващите за пресичане пешеходци и велосипедисти не препречват велосипедното трасе, няма
конфликти помежду им.
Препоръчваме Столична община да работи в посока изготвяне на наръчник за планиране на зони с
успокоен трафик, които да включват типови решения при типови ситуации. Това би осигурило стил и
качество на средата, създаване на разпознаваеми пътни ситуации, увереност и улеснение за
проектантите и др. Напомняме, че на заседания на МРГ към МРРБ от страна на министерството имаше
идеи за създаването на подобен наръчник за прилагането на Наредба 2 за ППКТСУТ. Предвид
политическата обстановка, бихме окуражили СО да е инициатор на подобен процес в координация с
МРРБ, дори подобен наръчник да е само за нуждите на общината за местно самоуправление.
Предвид, че планирането на зона 30 в м.”ж.к.Люлин-център” и м.”ж.к.Люлин-главен център” би бил
първият план за зона 30 в София, определен с ПУП, и предвид опитът с въвеждането на зона 30 в
центъра на града, е важно СО да подходи изключително внимателно и обмислено към конкретни
мерки и детайли (виж Приложение 7). Препоръчваме процесът на планиране да е максимално отворен
към обществеността, за да подобри качеството и приемствеността на проекта.
Вярваме, че времето, необходимо за преоформяне на ИПРЗ м.”ж.к.Люлин-център” и м.”ж.к.Люлин-главен
център” ще се изплати на СО под формата на по-качествена среда и условия за градска мобилност.
В допълнение препоръчваме СО регулярно да следи за основни показатели за мобилността като дял на
пътуванията с различни видове транспорт (modal split), ниво на моторизация и др., както и да изготвя
анализи преди и след въвеждане на нова политика/практика, за да може да се отчете въздействието и
необходимостта от корекции на тези политики.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Автомобилни потоци в пиков час в жк.Люлин, извадка от ГПОД на София, 2010
Приложение 2
Комуникационна схема на м.”ж.к.Люлин-център” - предложение
Приложение 3
Характеристики на еднопосочна улица с двупосочно движение на велосипедисти без отделяне на
велосипедна лента за насрещно движение. Широчината позволява безопасно разминаване на автомобил
и велосипедист - извадка от „Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007 - Centre for Research and
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Contract Standartization in Civil and Traffic Engineering, Холандия, посочена като референтна книга в
раздел „Пътна безопасност” на Европейската комисия)
Приложение 4
Бул.”П.Владигеров”:
А. профил от проектното решение в ИПРЗ (за сравнение)
Б. Предложение за профил
В. Предложение за профил при спирка на тролейбус
Приложение 5
Бул.”Дж.Неру”:
А. профил от проектното решение в ИПРЗ (за сравнение)
Б. Предложение за профил
В. Предложение за профил при пресичане
Приложение 6
Кръстовище на бул.”П.Владигеров” и бул.”Дж.Неру”- предложение
Приложение 7
Предложение за типови профили на улици в зона 30
Примери от изпълнени зони с успокоен трафик
Анализ на ефекта от въвеждане на зони 30

С уважение:
Иво Делин
Председател на УС
Сдружение „Велоеволюция”
за контакти:
арх.Петя Петрова
моб. +359 88 878 5113
e-мейл: petya.petrova@velobg.org
1202 София,
ул.”Княз Борис I” No.206, партер
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Приложение 1
Автомобилни потоци в пиков час в жк.Люлин, извадка от ГПОД на София, 2010 г.

Приложение 2
Комуникационна схема на м.”ж.к.Люлин-център” - предложение

Приложение 3 (лист 1/2)
Характеристики на еднопосочна улица с двупосочно движение на велосипедисти без
отделяне на велосипедна лента за насрещно движение. Широчината позволява безопасно
разминаване на автомобил и велосипедист - извадка от „Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007
- Centre for Research and Contract Standartization in Civil and Traffic Engineering, Холандия, посочена като
референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на Европейската комисия )

Приложение 3 (лист2/2)

Приложение 4 (лист 1/3)
А. Бул.”П.Владигеров“ – профил от проектно решение в ИПРЗ (за сравнение)

Приложение 4 (лист 2/3)
Б. Бул.”П.Владигеров“ - предложение

Приложение 4 (лист 3/3)
В. Бул.”П.Владигеров“ – предложение за решение на пешеходно и велосипедно пресичане

Приложение 5 (лист 1/3)
А. Бул.”Дж.Неру“ – профил от проектно решение в ИПРЗ (за сравнение)

Приложение 5 (лист 2/3)
Б. Бул.”Дж.Неру“ - предложение

Приложение 5 (лист 3/3)
В. Бул.”Дж.Неру“ – предложение за решение при тролейбусна спирка

Приложение 6
Кръстовище на бул.”П.Владигеров” и бул.”Дж.Неру”-предложение

Приложение 7 (лист1/5)
Типови профили в зона 30 и сравнение с двупосочна улица, проектирана типово в ИПРЗ

Приложение 7 (лист2/5)
зона 30: Вход в еднопосочна улица в зона 30 км/ч

Велосипедна алея и вход на зона 30 км/ч

Приложение 7 (лист3/5)
ПРИМЕРИ

улица в зона 30 км/ч, лента за паркиране, повдигнато кръстовище

успокояване на трафика: създаване на изкуствени кривини на пътя (шикани) в зона 30
км/ч чрез промяна на местоположението на лентата за паркиране.
В дясната част се вижда вход от зона 30 към жилищна зона.

Приложение 7 (лист4/5)
ПРИМЕРИ

улица в зона 30 км/ч, озеленяване в лента за паркиране и в отсрещния тротоар

улица в зона 30 км/ч, озеленяване в лента за паркиране

Приложение 7 (лист5/5)
Ефект от въвеждането на зони 30 км/ч
Подобряването на пътната безопасност безспорно е водеща задача на множество институции и
организации. В унисон с Европейската стратегия за пътна безопасност 2011-2020 г. е и Стратегията
за подобряване безопасността на движението по пътищата на област София за периода 2012–2020
година, където са заложени целите:


намаляване броя на убитите от ПТП с 50% до 2020 г.



намаляване броя на ранените от ПТП с 20% до 2020 г.

спрямо нивата от 2012 г.
Велосипедистите, както и пешеходците, са много уязвими участници в движението. Статистики
сочат, че около 75% от пътно-транспортните произшествия с велосипедисти завършват с ранени
или убити, докато при останалите катастрофи са около 10%. Също така опасността на пътя е
основната причина хората, които имат велосипеди, да не ги използват като ежедневно превозно
средство.
Намаляването на скоростта рязко увеличава шанса за оцеляване или намаляване на последиците
от ПТП. Изследване на British Medical Journal показва:


намаляване на произшествията в зоните 30 км/ч с 41.9%,



50% намаляване на убитите или тежкоранени деца и



37.6% намаляване на убитите или тежкоранените велосипедисти.

Зоните с ограничение на скоростта 30 км/ч превръщат улиците и пространството около
тях отново в живи места за среща, игра и каране на велосипед. Подобрява се качеството
на живот в тези квартали, нивата на шума и замърсяването.
Както в ЕС, така и на много места по света, зоните с 30 км/ч са широко разпространени и
работещи. Те променят баланса от господство на автомобилите към улици за хората и
предразполага към толерантност между всички участници в движението. Такива зони обикновено
са жилищните квартали, градския център и др. Много чуждестранни организации, следвайки
примера на Грац, Австрия, полагат усилия ограничението 30 км/ч да стане основно за града с
изключение на главните пътища, където ограничението е 50 км/ч.
Обикновено опасенията около създаването на 30 км/ч зони са свързани с презумпцията, че с
„българската култура” никой няма да зачита това ограничение. Местната култура винаги има
значение при „внасянето” на практики от чужбина. В чужбина обикновено също не се разчита
просто на поставянето на знаци. Необходими са и допълнителни мерки, които често не
изискват сериозни инвестиции от страна на общината. В Дания например е забранено
поставянето на знаци за ограничение на скоростта от 30 км/ч, без това да е придружено и с
допълнителни инфраструктурни и/или меки мерки.
За пилотен проект е много важно да се проследи състоянието на пътя, скоростта на
автомобилите и мнението на гражданите относно трафика в квартала преди и след
изпълнението на проекта.
* Използвана е информация от Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на

велосипеда в градска среда , изготвено в рамките на проекта Мобайл2020 с подкрепата на
програма Интелигентна енергия Европа.
** Материалите са подготвени от сдружение „Велоеволюция”

