
СТАНОВИЩЕ 
 

от  
Борислав Димитров Сандов – независим експерт,  

член на Коалиция за климата и Коалиция “За да остане природа” 
 
 

Относно: Предложение за велоалея по ул. Симеон Велики, гр.Силистра, 
като част от проект на община Силистра “Достъпна градска среда, чрез 
реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики и ул. Добруджа, 
гр.Силистра”  
 
 
Настоящото становище е изготвено като следствие от задълбочен анализ на техническото 
резюме по гореописания проект, посещение на място, както и като допълнение на 
изпратено по договор с Община Силистра друго становище, по същия проект, касаещо 
лесоустройствената специфика.   
Велоалеята по ул. Симеон Велики/ул.Добруджа/пл.Албена е тясна, с ширина 
неотговаряща на стандартите на действащата на Наредба 2 на МРРБ за ППКТСУТ! 
Бордюрите са в ширината на платното за движение, прекъсната е на места (напр. при 
кръстовище с ул.Х.Димитър). Велоалеята е очевидно предвидена да е за двупосочно 
велосипедно движение, понеже е винаги само от едната страна на улицата, но сменя 
мястото си ту от едната, ту от другата й страна. Велоалеята е поместена изцяло на 
тротоара – макар и това да се смята за безопасно, всъщност поражда конфликт с 
пешеходците – вече доказано при изпълнение на подобни проекти в други градове (Варна, 
Бургас, София и др.).  
При наличната ширина на улицата и преразглеждане на елементите на уличния профил, 
вкл. тяхната ширина, двупосочна велосипедна алея може да бъде поместена на пътното 
платно. В случай, че проектантите не могат да осигурят необходимата ширина на 
велоалеята за поместване на пътното платно, то е по-добре велосипедна алея да няма 
изобщо. 
В помощ на безопасното движение на велосипедистите и за достъп до обекти и улици 
встрани от велоалеята е необходимо при кръстовищата да са осигурени велопътеки към 
всички пресечки. При пл. Албена велоалеята всъщност не осигурява безпрепятствен и 
безопасен достъп до жп гарата – необходимо да се добавят велопътеки за пресичане. 
 
Аргументи:  
1. Велоалея с ширина неотговаряща на стандартите. Велосипедната алея е 
предвидена с ширина на платно за движение 1.1m и бордюрни ивици 2х0.2m, привидно с 
обща ширина 1,5 m, като така тя може да бъде само еднопосочна съгласно действаща 
наредба! Минималната ширина за  двупосочна велосипедна алея е 2.00 m. Това произтича 
от: 
 
Наредба 2 на МРРБ от 29.06.2004 г. За ППКТСУТ, чл.118, ал.2* - “Широчината на 
велосипедните алеи се определя в зависимост от интензивността на велосипедното 
движение, броя на велосипедните ленти и посоката на движение, както следва: 

1. при еднопосочно движение - 1 m при незначително движение и 1,5 m 
нормална стойност; 

2. при двупосочно движение - 2 m; 
3. за комбинирана двупосочна велосипедна алея с пешеходно движение - 2,5 m.“ 

(*С цел прегледност от текста са премахнати формулите за натовареност посочени в наредбата.) 
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2. Ширина на бордюрите не е част от ширината на велоалея. Съгласно приложение 
№37 от същата наредба ( към чл. 117, ал. 2, чл. 118, ал. 4 и 5 и чл. 120), нормалната 
стойност на платно за движение на велосипедисти е 1-1,5m за еднопосочна и 2.00m за 
двупосочна велоалея. Ширината на бордюрни/ограничителни ивици/маркировка се явява 
допълнителна и служи за изолационна ивица за осигуряване на  габарит и  пространство 
свободно от препятствия. 
 
Фиг.1: Приложение 37 от Наредба 2 на МРРБ за ППКТСУТ 

 
 
 
3. Прекъсване на велоалея в зоните на пресичане е недопустимо. Съгласно Наредба 
2, чл.23 от раздел IV: „... При възможност и в зависимост от конкретните условия 
системата от велосипедни трасета се проектира непрекъсната.“ 
 
 
Възможности за решения за велосипедна алея на пътното платно: 

• Преразглеждане на ширината на пътните ленти. Към момента те са предвидени 
разточително, на места с ширина до 4 – 4.50m. Дори ако ул. Симеон Велики е от 
по-висок клас ( I или II), то действащите наредби позволяват и по-малки ширини на 
пътните платна. Трябва да се отчита факта, че улицата навлиза в сърцето на 
града, към деловия център и зони за отдих. Добра практика е прилагане на 
недвусмислени мерки за безопасност и намаляване на скоростта на МПС, а 
именно стесняване на пътните ленти. 
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• Преразглеждане на броя и разположението на паркоместата. Наистина при 
поместване на велоалея на пътното платно е необходима редукция на местата за 
паркиране по улицата. Това може да е оправдано понеже проекта предвижда нова 
паркинг зона в обхвата на проекта. Съществуват добри примери от европейската и 
световна практика на поместване на велосипедни алеи редом до места за 
паркиране, разбира се със съответните буферни зони и ивица за озеленяване. Т.е. 
поместването на велоалея може безпрепятствено да кореспондира със запазване 
на красивите чинари. 

 
Към настоящото становище добавям и визуализация на предложението, като 
приложение 1.  
 
Надявам се предложенията ми да бъдат отразени в дебата по корекция на 
горезасегнатия проект на Община Силистра!  
 
 
 
С уважение: 
 
Борислав Сандов 
София, 01.08.2016 г.  
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