
Меки мерки за създаването на зони с ограничение на  
скоростта 30 км/ч и успокояване на трафика 

 

1. Оформяне на входовете на зоните с ограничение 30 км/ч. Нивото и вида на 
настилката на тротоара и велоалеите на главните пътища могат да се продължат пред 
второстепенните улици за влизане в квартала – това ясно показва чие е предимството на 
кръстовището. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Създаване на изкуствени кривини на пътя (шикани). Автомобилите намаляват 
достатъчно скоростта, но не както при изкуствените наравности почти да спрат – това намалява 
вредните емисии от ускоряване, както и щади автомобилите. Това лесно може да бъде 
постигнато при еднопосочни улици с редуване на паркирането отляво и отдясно на пътя 

 

3. Създаване на изкуствени стеснения. Автомобилите трябва да намалят, за да се 
разминат или за да преминат през визуално по-тесен участък. Добре е да се остави проход за 
велосипедисти, за да не влизат в конфликт с автомобилите. 

 

4. Малки кръгови кръстовища.   5. Повдигнати кръстовища 



 

6. Редуциране на транзитното движение. Транзитния трафик през жилищните 
квартали не е желателен, защото увеличава автомобилното движение, шума и замърсяването. 
Затова се практикува редуциране на възможните връзки през квартала така, че да няма 
привлекателни маршрути, които да се явяват алтернатива на главните пътища. Един 
непопулярен в България начин е някои кръстовища да се затворят диагонално, като 
пешеходците и велосипедистите са свободни да преминат във всички посоки. 

 

7. Изпълнение на изнесени тротоари при кръстовища и пресичания. Тази мярка 
спомага за ограничаване на неправомерното паркиране по ъглите на кръстовището, както и 
постигане на по-добра достъпност, видимост и безопасност за пресичащите пешеходци и т.н. 

 



8. Внимание към детайла, нивата на настилките и материалите. 

9. Унифицирани решения за създаване на разпознаваеми пътни ситуации – 
шофьори, велосипедисти и пешеходци се придвижват по-безопасно, по-комфортно и по-често 
спазват правилата за движение, ако срещат унифицирани пътни ситуации. 

 

Много от горепосочените мерки са възможни съгласно сравнително новата 
НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху 
платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на 
скоростта на движение и изискванията към тях на МРРБ и МВР. 

 

В подкрепа на създаването на повече зони с ограничение на скоростта 30 км/ч е 
създадена мащабната европейска гражданска инициатива „30 км/ч – да 
направим улиците живи”. 

Повече информация за инициативата: http://en.30kmh.eu/ 


