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1 Въведение 

 

Настоящото изследване е разработено в рамките на проект CityWalk, финансиран по програма за 

транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и цели повишаване използването на устойчиви 

модели за придвижване в градовете чрез подобряване на пешеходната и велосипедна 

инфраструктура и мрежата на обществения транспорт, съгласно целите и принципите на основните 

стратегически документи на Европейския съюз, имащи отношение към устойчивата околна среда. 

Целта на настоящия План за пешеходна достъпност на територията на район „Одесос“ се фокусира 

върху предлагането на мерки и действия, подобряващи политиката на община Варна към развитието 

на публичните пространства, подкрепата на пешеходството, устойчивите форми на мобилност и 

ограничаването на автомобилния трафик. 

 

Съвременните тенденции в развитието на мобилността в градовете се фокусират към разработване и 

прилагане на мерки, ограничаващи използването на лични автомобили и включване и 

популяризиране на такива, които предоставят възможност за евтино, енергийно ефективно и бързо 

алтернативно придвижване. В големите европейски градове все повече се работи върху екологичния 

ефект при разработване на стратегии за подобряване на пешеходната достъпност като част от 

политиките на местните власти за намаляване на въглеродните емисии и фините прахови частици в 

урбанизираните зони. Тези мерки превръщат градовете в социално активни, енергийно устойчиви и 

екологично чисти места за живеене. Преосмислянето на приоритетите, фокусът върху пешеходството 

и справедливото разпределяне на пространството между различните участници в движението са 

съвременни начини за подобряване на градската и околна среда. 

 

Успешните модели на устойчива градска мобилност дават приоритет на пешеходство, придвижване с 

велосипед и оптимизиран обществен транспорт. За да бъдат тези модели привлекателни за 

населението, от най-голяма важност е осигуряването на безопасност и комфорт за най-уязвимите 

участници в уличното движение – пешеходци и велосипедисти. Наред с регулаторните мерки спрямо 

автомобилното движение, залегнали в местните политики, много европейски градове предвиждат и 
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подобряване на своята пешеходна и велосипедна инфраструктура, за да гарантират максимално 

удобство, сигурност и функционалност за пешеходците и велосипедистите.   

 

 

 

 

 

 

 

През последните 20 г. много градове по света успешно доказват, че подобряването на условията за 

пешеходство е много добър и устойчив начин да се регенерира градската тъкан, като по този начин 

подобряват качеството на живот. България следва примера на тези градове и кани специалисти с 

опит, за да даде начало на прехода към развиването на градовете за хората. В София се наблюдава 

тенденция за превръщане на града в град за хората в следствие на натрупани предизвикателства 

пред развитието на града, обществен натиск, дейността на граждански и професионални 

организации, работещи в сферата на градската среда, и управленческа воля. Като част от този 

процес през 2017 г. студио „Геел“ бе поканено от Столична община, за да изготви доклад за 

публичните пространства и обществения живот в централната градска част на София, който да даде 

препоръки и мерки за бъдещото им развитие (Виж фиг. 1. и фиг. 2. горе). 

 

Като един изключително красив град Варна е притегателен за много хора с историческото си и 

културно богатство. Ситуиран на стратегическо място, със забележителни морски пейзажи, градът 

има активна и ценна туристическа функция, която изисква внимателно преосмисляне на 

пространствата и експониране на ценните места и гледки.  

 

Морфологията на район „Одесос“ във Варна силно се доближава до човешкия мащаб със своето 

разнообразие от фасади и височина на сградите до 4-5 етажа. Организирането на застрояването 

около вътрешни дворове и традиционните централни улици с оформени площадни пространства и 

висока растителност приканват към разходка, наситена с исторически и културни забележителности.  

фиг. 1. Ян Геел - архитект и урбанист, автор на 

множество книги, свързани с градската среда, 

разработил стратегии за някои от големите 

градове в света като Копенхаген, Стокхолм, 

Ротердам, Лондон, Аман, Мелбърн, Сидни, Сан 

Франциско, Сиатъл и Ню Йорк.  

 

 фиг. 2. Доклад за публични пространства и 

обществен живот на гр. София от 2017 г. - 

съвместна разработка на екип на "Геел", екип 

на Столична Община и екип на Place.make. 
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Развитието през последните няколко години, най-вече многоетажните сгради и несъразмерните 

публични пространства, заплашва тези традиционни структури и излага на опасност характера на 

града. 

 

В градското планиране на Варна от десетилетия градската мобилност се свързва с решаването на 

безпрепятствен и бърз достъп с индивидуален автомобилен транспорт в централните части, като 

транспортните схеми се концентрират върху улесняване на автомобилното движение и отчасти 

разглеждат обществения транспорт. Неглижирайки предизвикателствата пред пешеходното и 

велосипедно придвижване, целенасочено се улеснява придвижването с автомобил в града, което 

води до все повече трафик, високи скорости, нетолерантност и висок риск за ПТП в зони, в които се 

преплитат различни участници в движението. Като последствие от нарастващия брой автомобили, се 

увеличават задръстванията и недостигът на паркоместа, замърсява се въздухът, а сигурността 

значително намалява, като по този начин се влошава състоянието на градската среда и се намалява 

качеството на живот в града. 

 

В настоящия проект се извършва проучване на административен район “Одесос” в направления: 

улици, пешеходци, велосипедисти, автомобили, обществен транспорт; техните потоци, връзки 

помежду им, интензивност и ефективност, както и градска достъпност, сигурност и безопасност. В 

анализите са взети под внимание всички елементи от транспортната инфраструктура: размери, пътни 

маркировки и елементи, настилки, нива, осветеност, елементи на градското обзавеждане и много 

други детайли, касаещи безпрепятственото преминаване на пешеходците, популяризиране и 

обезпечаване на пешеходното придвижване и съживяване на исторически богатата градска тъкан в 

района чрез осигуряване на благоприятна градска среда, подходящи маршрути и визуални контакти, 

недостъпни за момента. 

 

В рамките на проучването е извършено преброяване на броя пешеходци, велосипедисти и 

автомобили в горещите точки на района с ключово местоположение. Целта на изследването е да се 

съберат данни за това какви и колко на брой участници в движението използват уличното 

пространство и как то се разпределя между тях. На база на тази информация се предлагат мерки и 

намеси за подобряване на градската среда с фокус върху осигуряването на качествени условия за 

пешеходно придвижване. С предложените намеси се цели повишаване на безопасността и 

намаляването на риска от ПТП. Инфраструктурните модели за осигуряване на безопасност и 

сигурност на пешеходци и велосипедисти са предвидени в синхрон с визията на гр. Варна за 

намаляване на автомобилния трафик и използването на автомобил, намаляване на вредните емисии 

от CO2 и амбицията на града за умело съчетание на градската среда и опазване на природата с цел 

подобряване условията на живот на жителите и гостите на града. С намаляването на автомобилния 

трафик се цели да се ограничи и шумовото замърсяване, което ще благоприятства за по-приятно и 

качествено пребиваване на открито. Повишаването на физическата активност на хората е ключов 

фактор за подобряването на здравословното им състояние, а в съчетание с разчистването на района 

от препятствия и паркирани автомобили и създаването на привлекателни градски пространства ще се 

подобри и местната икономика. Оптимизирането на площадните пространства и увеличаването на 

зелените площи допринасят за една добра проветривост, необходима за запазването на благоприятен 

микроклимат при по-плътното застрояване в центъра. Целта на проекта е постигане на устойчива и 

комфортна градска среда, приканваща хората да прекарват качествено време на открито.  

 

Предложените решения са съобразени с автентичността на града и неговото местоположение, като 

проекта разглежда не само градския живот като самостоятелен показател, а в детайли се базира на 

богатата на исторически забележителности и културно наследство среда, както и на туристическата 

привлекателност и връзката с морето.  
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Виж схема: Историческо развитие на район Одесос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обхват на района 

Район „Одесос“ е централен район на Варна и единствен, в който живата градска тъкан е в пряк 

контакт с морето. Той е с граници Черно море, канала на северния плаж, бул. “Цар Освободител”, 

бул. “Васил Левски”, ул. “Струга” по продължението ѝ до северния бряг на Варненското езеро, 

северния пътен възел на Аспарухов мост, жп района, включително пристанище Варна и вълнолома и 

именно това разположение на района е предпоставка за развитие на инфраструктурния, 

икономически и демографски потенциал. През 20-те години на миналия век границите на Варна 

отговарят приблизително на границите на район Одесос и в него се намира историческото ядро на 

града. В района са разположени съществена част от образователните институции на общината, 

аптечна мрежа и лечебни заведения. В района са сградите на много обществени и религиозни 

институции: Областната управа; Централната сграда на Община Варна; Централна поща; МВР – ОДП; 

Първо РПУ на МВР, Варненският районен съд, Варненският окръжен съд, Апелативният съд; Службата 

по вписванията; Варненската и Велико-преславска Света Митрополия (Катедралния храм Успение 

Богородично, считан за центъра на града); Главният щаб на ВМС; Държавният архив. На територията 

на района се намират Оперно-филхармонично дружество - Варна, Драматичният театър „Стоян 

Бъчваров”, Регионалната библиотека „Пенчо Славейков”, много музеи и картинни галерии. Като 

административен център в „Одесос“ са ситуирани всички най-важни за града транспортни гари, 

знакови културни сгради, два университета, окръжната болница, училища и детски градини. Тук и е 

главната пешеходната градска част, както и основните търговски и развлекателни зони. Районът е с 

най-висока концентрация на икономически дейности - тук са офисите на много фирми, всички големи 

банки и магазини. 
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„Одесос“ има геостратегическо местоположение поради наличието на значимия естествен фактор - 

Черно море и свързаните с него морски и крайморски дейности. В границите на Одесос влизат две от 

съществените за града функции, свързани с морето: индустриалната и рекреационната, като техен 

делител се явява вълнолома на Морска гара. В последните години се наблюдават тенденции на 

разширяване на зоната за рекреация и забавление за сметка на индустриалната такава, като 

поетапно пристанището се преобразува от затворена транспортна в отворена общественодостъпна 

зона за разходка. Това е фактор за нови насоки в развитието на градския център и голям потенциал 

за разработване. 

Частта от р-н „Одесос“, която се намира най-близо до морето, се възприема като централна градска 

част и условно може да бъде наречена Историческо ядро на града. Тя е най-привлекателната и 

оживена зона. Там се е намирала древната крепост „Одесос“, чието име носи района, там се е 

зародила историческата градска тъкан с типичните неортогонални и преплитащи се улички. 

Историческото ядро е разположено между бул. „Приморски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Съборни“ и 

бул. „Цар Освободител“. 

В Историческото ядро на града се пресичат двете градски магистрали, отговорни за основния трафик 

както от, така и през града, в посока юг-север, покрай морето и изток-запад от центъра на града към 

р-н „Владислав Варненчик“. 

Виж схема: Местоположение на район Одесос на територията на гр. Варна  

Виж схема: Зониране на район Одесос 

 

3 Описание на района 

3.1 Основна информация 

Население 

Населението на община Варна е 366 965 жители според данните на Главна дирекция "Гражданска 

регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към 15 декември 2017 г. Това поставя града на 

трето място по население в България след гр. София с 1 326 944 души и Пловдив с 383 719 души. От 

своя страна, район „Одесос“ има население от 87 999 жители според същото преброяване. Това 

представлява 24% от населението на града. Той се нарежда на трето място във Варна след 

„Приморски“ - 109 181 жители, и „Младост“ - 90 685 жители 

 

Площ 

Площта на град Варна е 237.5 км² според публикацията „Градове и техните функционални 

урбанизирани ареали в Република България“, издадена от Национален статистически институт през 

2016 г. Според сайта на район „Одесос”, неговата организация има отговорности по поддържането и 

развитието на територия с обща площ повече от 7.1 км². 

 

Гъстота 

Демографският и социален анализ е важен, тъй като това помага да се разбере каква е гъстотата и 

структурата на населението в различни качествени и социални измерения. От съществуващите данни 

за населението и площта на община Варна и район „Одесос“ се установява, че гъстотата на община 

Варна е 1 545 жители/ км², а гъстотата на район „Одесос“ е приблизително 12 394 жители/ км².  

 

24% от жителите на град Варна са съсредоточени в район „Одесос“, чиято площ е около 3% 

от площта на града. Гъстотата на района е приблизително 8 пъти по-голяма от средната за община 

Варна, което го прави най-гъсто населения район във Варна.  
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Градът продължава да привлича население от своя периметър като област, като по статистика за 

изминалата година прирастът отново се е увеличил с 677 човека и в същото време съществуват три 

населени места във Варненска област с по-малко от 10 жители. В село Дебелец, община Дългопол, 

има само един жител с постоянен адрес. Тези данни показват, че икономическата обстановка в 

страната провокира постоянно увеличаване на гъстотата на населението в града за сметка на 

околните села и по-малки градове от областта. 

 

Демографията е пряко обвързана със социалната структура и икономиката, така че притегателни за 

по-малките градове и села от областта се явяват всички социални услуги, ресурси, възможности за 

работа, култура и образование, предоставяни в града. Капацитетът, качеството и потенциала на 

социалната структура в големия град е притегателен фактор за населението, а концентрацията на 

административни, образователни, медицински и културни институции в един район неминуемо води 

до по-голяма плътност на обитаване, движение и престой. 

Възраст 

Възрастта на населението е разделена на три категории:  

1) Подтрудоспособна възраст (0-14 г.) 

2) Трудоспособна възраст (15-64 г.) 

3) Надтрудоспособна възраст (65+) 

 

 

 

В район „Одесос“ лицата в подтрудоспособна възраст наброяват 13%, в трудоспособна - 70%, а в 

надтрудоспособна възраст са 17% от населението. Децата и възрастните хора са най-уязвимата 

възрастова група от обществото, тъй като те най-често се придвижват пеша и с градски транспорт, за 

разлика от хората в активна възраст, които най-често са ползватели на личен автомобил.  

 

 
 

Район „Одесос“ осигурява много голям процент от работните места в община Варна. Всекидневно в 

рамките на работния ден към и от него се придвижват голям брой хора от други райони в града. 

Икономическата активност на община Варна до определена степен презентира процента хора, които 
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имат такова периодично придвижване. Данните показват, че 62% от населението между 15 и 64 

години е икономически активно и заето. Голяма част от това население се придвижва с личен 

автомобилен транспорт и генерира трафик и замърсяване. Налице е значителен процент активно 

придвижващи се, поради големия брой ученици и студенти, които все още не са икономически 

активни, но посещават учебните си заведения в централната част на града всекидневно. Те най-често 

ползват градски транспорт и са едни от най-активните пешеходци. 

 

Физическо състояние  

Физическото състояние на жителите е разглеждано спрямо наличието на инвалидност. В община 

Варна инвалиди са 9% от населението. Към датата на изготвяне на този анализ градската среда на 

малко места е пригодена за инвалиди и прави пешеходното им движение много трудно. На места, 

където са изпълнени специфичните за достъпна среда детайли, често качеството е компрометирано и 

хората със специфични нужди остават затруднени в придвижването си. „Одесос“ не прави 

изключение. 

 

 
 

Необходимо е пешеходната среда да се трансформира в по-достъпна за хора в неравностойно 

положение, защото броят на хората със затруднено придвижване по статистически данни е 

значителен, а видимо по улиците - малък. Належащо е да следваме примера на по-развитите 

европейски градове, където е нормална и честа гледка да се срещат в градската среда хора със 

специални нужди, свободно придвижващи се наравно с всички останали. В гр. Варна има наченки на 

подобряване на качеството на настилките и уличните нива, но са доста оскъдни и поставяни на 

откъснати сегменти само пред по-големите административни сгради. Затова изготвянето на проект за 

достъпност в рамките на един цял район би било от голяма полза за постигането на  завършена и 

достъпна градска визия. 

 

Обобщение  

Данните за демографията и социалната структура ни показват, че в район „Одесос“ има голям брой 

активни жители, които се придвижват всекидневно. Налице е и голям брой хора в неравностойно 

положение и жители със затруднено пешеходно придвижване (деца и възрастни хора). Тези данни 

водят до извод, че е нужна по-голяма достъпност в градската среда. Също така, поради големия брой 

посетители на район „Одесос“, трябва да се търси балансирано разпределение на движението чрез 

по-добра пешеходна и велосипедна инфраструктура и подобрен обществен транспорт.  

 

Като административен, икономически и туристически район, „Одесос“ поема голям човекопоток. Най-

голяма част от пътуванията са тип ”дом-работа“, "дом-училище“ предимно през седмицата. По това 

време той се съсредоточава в зоните с офиси и администрация, а през почивните дни и в летния 

период се наблюдава концентрация в пешеходната и в крайморските зони. 
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Голямата гъстота и компактността на богата на функции зона са предпоставка за успешно развитие 

на пешеходното движение. Изграждането на адекватна пешеходна инфраструктура и улесняването на 

пешеходеца чрез оптимизация на градския и велосипеден транспорт би довело до намаляване на 

автомобилния трафик. Тези позитивни стъпки към по-устойчив модел на придвижване на ниво район 

биха подобрили трайно целия градски микроклимат. 

 

Препоръки: анализ и статистически проучвания на притока на хора в различните часове, дни от 

седмицата и годината би подсказало специфичните мерки за подобряване на пешеходната достъпност 

за конкретните периоди. 

 

3.2 Кратко описание 

Застроена среда 

Морфологията на централната варненска част се доближава до човешкия мащаб. Липсват големи по 

площ постройки, което създава хармонична градска среда. Такива все пак се открояват в зоната на 

пристанището. В историческото ядро и пристанищната зона преобладават къщи и жилищни 

кооперации до 5 етажа. В северната и източната част на „Одесос“ характерна част от застройката 

представляват ортогонално подредените жилищни блокове. Западната част на района е съставена от 

преобладаващо еднофамилни сгради. 

Виж схеми: Градска морфология и човешки мащаб; Градски улици и човешки мащаб 

 

Улична мрежа 

Уличната мрежа на централната част подкрепя човешкия мащаб на градската среда. Липсват големи 

по площ регулационни квартали, което създава хармонична градска среда. В историческото ядро и 

пристанищната зона преобладават преплетени улици и интересни градски структури. В северната и 

източната част на „Одесос“ улиците са прави, широки и перпендикулярни. В западната част на района 

уличната мрежа също е преплетена, но по-тясна в сравнение с централната градска част. 

 

Според настоящия генерален план за организация на движението две градски магистрали (улици 

втори клас) преминават през самия градски център. Това са булевардите „Христо Ботев“, 

продължаващ в „Мария Луиза“, и „Владислав Варненчик“. Те канализират както градското, така и 

транзитното за града автомобилно движение през градския център и по този начин са фактор за 

генерирането на трафик и замърсяване в историческото ядро. Изграждането на бул. „Васил Левски“ 

по границата на район „Одесос“ е възможност за извеждане на транзитния автомобилен трафик от 

центъра на града. 

 

Други три главни булеварди са: бул. „Сливница“, бул. „Приморски“ и бул. „Цар Освободител“. Те са 

важни градски артерии (трети клас) и свързват „Одесос“ с други административни райони.  

Гореизброените трасета съсредоточават голяма част от човекопотока в центъра на Варна. Те до 

голяма степен са ремонтирани и тротоарните им настилки са подновени, но големият трафик и 

трудността при пресичане намаляват пешеходния комфорт. Улиците втори и трети клас 

представляват бариери за пешеходните потоци, поради големия брой неправилно паркирали 

автомобили и лошите условия за движение по тротоарите. 

Виж схема: Улична мрежа 

 

Обществен транспорт 

Почти всички градски автобусни и тролейбусни линии преминават през централната градска част. Жп 

гара е отправна точка за най-голям брой транспортни линии. Най-натоварени с обществен транспорт 
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са булевардите „Владислав Варненчик“ и „Мария Луиза“. Най-голяма концентрация на спирки има 

около Катедралата. Компактният център е изцяло обходен от линии на обществен транспорт, във 

вътрешността му липсват спирки, но там разстоянията не са големи, а и хората често го пресичат с 

цел разходка. 

В западната част на „Одесос“ линии на обществения транспорт минават единствено по ул. „Тодор 

Влайков“ и ул. „Кракра“. Прави впечатление, че по ул. „Девня“, обхождаща р-н „Приморски“ от запад, 

не преминава нито една линия на обществения транспорт. Квартал „Максуда“ също е много слабо 

осигурен с обществен транспорт. 

Ремонтът и изграждането на новата отсечка на скоростния бул. „Васил Левски“ поставя нерешени към 

момента въпроси в развитието на схемата на обществения транспорт.  

На територията на град Варна липсват трамваи, често предпочитано средство за придвижване в 

европейските градове. Обществен морски транспорт на градско ниво не функционира.  

 

Препоръки: преосмисляне на транспортната схема на града с цел оптимизиране на трасетата, по-

голяма бързина, подобряване развитието на западната част на „Одесос“, цялостно подобряване на 

пешеходните условия, намаляване на трафика в Историческото ядро. 

 

Виж схема: Обществен транспорт 

 

Велосипедна мрежа 

Съществуват велосипедни връзки по три от големите булеварди: бул. „Сливница“, бул. „Мария Луиза“ 

и бул. „Владислав Варненчик“. През ул. „Преслав“ и ул. „Сан Стефан“о се осъществява вело връзка от 

централна градска част до пристанището и Приморски парк. Въпреки наличието на велоалеи, вело 

мрежата е фрагментирана и на места прекъсната от подлези, булеварди и други прегради. В 

западната част на „Одесос“ по ул. „Девня“ и бул. „Приморски“ е предвидена в ОУП вело 

инфраструктура, но не е реализирана. 

Особен проблем представлява липсата на култура на проектиране на велоалеите. Липсва цялостна 

концепция на веломрежата, така че в перспектива да бъде обхванат целия „Одесос“ и връзките с 

другите райони. До сега изпълнените велоалеи са проектирани като част от тротоара и създават 

конфликт с пешеходците. Вместо да бъде преосмислено цялото улично платно и велоалеята да е част 

от уличното платно, се реже част от съществуващия тротоар, намалява се площта за пешеходците и 

се създава смесване на потоците и опасни ситуации. На места се наблюдават неподходящи решения 

като велоалея, свършваща пред стълбите на подлез или велоалея, заобикаляща преместваем 

търговски обект, както и тотално изземане на пешеходната част от тротоара, за да се изгради 

велоалеята. 

Добре развитата мрежа от велоалеи, също както добре развития обществен транспорт, би подобрила 

пешеходната достъпност като спомогне за намаляване на трафика. 

Едни от необходимите мерки са изграждане на вече предвидените трасета, но и тотално 

преосмисляне на направените до сега грешки. Препоръчително е да се прилагат добрите практики за 

планиране и изграждане на велосипедни трасета от градове с добре развита велосипедна култура 

(напр. Копенхаген, Амстердам и Лайпциг, представени в т. 6 Добри практики)  

Виж схема: Велосипедна мрежа 

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) и съществуващи транспортни 

проблеми. 

Едно от основните предизвикателства, което възпрепятства развитието на пешеходното движение, е 

безопасността на пътя. Статистиката сочи, че в Европейския регион всеки трети загинал в 

пътнотранспортна злополука е на възраст < 25 години. Най-уязвими на пътищата са пешеходците и 

велосипедистите - от 30 до 35% от смъртните случаи. Добър статистически анализ може да 
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идентифицира най-опасните места и ключовите причини за ПТП, а конкретни точкови и 

нескъпоструващи решения биха спасили животи и подобрили пешеходната достъпност. Данните от 

информационните бюлетини на МВР за пътнотранспортни произшествия са представени в схемата.  

 

Най-много пътнотранспортни произшествия се случват на кръстовища по най-натоварените артерии. 

Това са булевардите - II и III клас улици, където автомобилите се движат в няколко ленти и имат 

възможност да развиват висока скорост. Конфликтни места са тези, в които автомобилният трафик 

пресича главни пешеходни трасета. Отчитат се и произшествия, случили се на кръстовища между две 

улици с по-тесен уличен профил. Причините за това често са липсата на видимост заради 

неправомерно паркирали автомобили и неподходяща (често превишена) скорост. Забелязва се, че 

големи части от район „Одесос” могат да бъдат определени като сигурни и безопасни, в които 

пътните инциденти са изключение. 

 

Според Общия Устройствен План (ОУП) на Варна масовата моторизация на населението създава 

дефицит на физическа активност и затлъстяване, а това е един от основните рискови фактори за 

коронарната болест на сърцето, която е водеща причина за смъртността в Европа. Около 80 000 души 

в европейските градове умират всяка година в резултат на наднормени концентрации на прах (в т.ч. 

ПМ10), причинени от транспорта. За деца, живущи в близост до интензивен транспортен трафик, 

съществува с 50% по-висок риск от развитие на респираторни симптоми, отколкото за тези, живеещи 

на ненатоварени улици. Пътниците в автомобилите имат значително по-високи нива на излагане на 

вредни емисии от двигателите (въглероден окис, бензин и др.), отколкото пешеходците. Пешеходците 

от своя страна вдишват по-големи количества прах. Велосипедистите вдишват по-високи количества 

замърсители с атмосферния въздух, поради повишената белодробна вентилация. Ауспуховите газове 

от дизеловите двигатели са класифицирани като "вероятни канцерогени за хора" - група 2А*. 

Ауспуховите газове от бензиновите двигатели са класифицирани като "възможни канцерогени за 

хора" - група 2В*. 

Психо-социално въздействие на интензивния транспортен трафик - агресивно поведение у 

предразположени индивиди; депресии и пост-травматични психологични ефекти, като последствия от 

пътнотранспортни злополуки. Повишена социална изолация и ограничена междуличностна подкрепа - 

фактори, които се свързват с високата смъртност и заболеваемост сред хората в напреднала възраст. 

Децата, които имат възможност да играят невъзпрепятствани от уличния трафик и без възрастен 

придружител, имат двойно повече социални контакти с другарчета в игрите, отколкото тези, които не 

напускат домовете си, непридружавани от възрастен. Липсата на физическа активност се свързва с 

увреждане на психичното здраве и нарастването на депресиите при подрастващите. 

 

Около 62 хиляди жители на гр. Варна са изложени на наднормени нива на шум. Увеличават се 

доказателствата за исхемична болест на сърцето и високо кръвно налягане като ефект от 

въздействието на шум с интензитет около 65-70 дВ/А. Заболяванията на ССС продължават да бъдат 

водещи причини за смърт на територията на Община Варна. 

 

Препоръки: Препоръчително е прилагането на мерки за ограничаване на скоростта на автомобилите 

и подобряване на безопасността на пешеходното преминаване (напр. повдигнати кръстовища, 

повдигнати пешеходни пътеки, стесняване на пътни ленти и други), намаляване броя на 

неправомерно паркирали моторни превозни средства. 

 

Виж схема: ПТП 

 

Паркиране и Синя зона 
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Огромното количество паркирали коли представляват сериозно предизвикателство за свободното 

пешеходно движение. Те замърсяват визуално градския пейзаж, често препречват пътя за пешеходно 

пресичане на кръстовища, предизвикват инциденти или заемат тротоарите. 

В средата на 2018 г. бе предприета мярка в борбата с автомобилния трафик и нерегламентираното 

паркиране - въвеждането на зона за платено паркиране. Централната градска част е зона с много 

работни места, която лесно през деня се препълва с паркирали автомобили. С въвеждането на синя 

зона се очаква, че ще се намали броят на ежедневните пътувания на хора с автомобил до работа. По 

този начин се облекчава трафикът в централната градска част, освобождават се публични 

пространства и се насърчават начините за алтернативно придвижване. В резултат на тази мярка през 

деня в работен ден компактният център на Варна е по-достъпен и удобен както за пешеходците, така 

и за шофьорите, за които придвижването с автомобил остава като необходимост. 

 

Въвеждането на ред и контрол в паркирането и освобождаването на свободни пространства, заети от 

години с паркирали автомобили, отварят нови перспективи за използването на общественото градско 

пространство в полза на пешеходците. 

 

Препоръки: Продължаване на политиката за платено паркиране и прилагане на устройствени мерки 

и елементи на градския дизайн, които ограничават паркирането върху съществуващи и потенциални 

пешеходни пространства. 
Виж схема: Платено паркиране 

Престъпност 

Ключово условие за развитие на пешеходството е безопасността. Чувството за безопасност е пряко 

свързано с оживеността на улицата и подобряването на условията за пешеходство в по-малки и 

неоживени улици може да бъде предпоставка за превръщането им в по-атрактивни и безопасни 

пространства.  

Според анкетното проучванe (виж т. ....) почти 50% от анкетираните заявяват, че изобщо не се 

чувстват в безопасност, докато вървят пеша, а през нощта броят нараства до 60%. Една трета от 

пешеходците се чувстват в опасност. 

Картата на престъпността по-долу показва графично по кои улици в компактния център има 

регистрирани престъпления. Дебелината на цветната линия отговаря на честотата на 

престъпленията. Източник на информацията са информационните бюлетини на МВР за периода 2014-

2018 г. В картата не са отбелязани данни за големите булеварди (бул. „Мария Луиза”, бул. 

„Приморски”, бул. „Княз Борис I”), тъй като от регистрите на МВР не може да бъде получена 

информация за точните адреси на престъпленията.  

Основните видове престъпни дейности са няколко – кражба, грабеж, обир и непристойно поведение. 

Голяма част от престъпленията са извършени от невъоръжени лица. Един подход за намаляване на 

този вид престъпност е чрез увеличаване на присъствието на хора в публичните пространства и на 

броя пешеходци, които да подпомогнат за повишаване на чувството за сигурност. 

 

Улиците “Цар Симеон” и “27-ми Юли” се открояват като опасни места, където по-често се случват 

престъпления. 

 

Препоръки: Подобряване на безопасността на градската среда чрез осигуряване на привлекателни 

пешеходни маршрути, добро осветление, монтиране на камери за улично наблюдение на места с 

концентрация на престъпления, подобряване на видимостта по улиците, облагородяване на запустели 

сгради (теория на счупените прозорци). 

 

Виж схема: Престъпност 
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Пешеходни зони 

На схемата по-долу в жълто са маркирани пешеходните зони в „Одесос“. Основните пешеходни улици 

- части от бул. „Княз Борис I“ и бул. „Сливница“ свързват Катедралния храм и търговската улица - 

бул. „Владислав Варненчик“ с входа на Морската градина. В централната част на „Одесос“ 

съществуват и други пешеходни пространства, но те са разпокъсани и не са обвързани в обща мрежа. 

Поетапното изместване на пристанищната инфраструктура е възможност за обособяването на нови 

пешеходни пространства. 

 

Качеството на пешеходната инфраструктура играе голяма роля при избора на начин на придвижване 

в града, особено за ежедневните пътувания. Наличието на препятствия, лоша инфраструктура, 

недобре работещ обществен транспорт или фактори, удължаващи маршрута до ежедневните цели и 

дестинации, могат да накарат човек да избере придвижване с автомобил.  

На картата са отбелязани проблеми на пешеходната инфраструктура за няколко улици в централна 

градска част. Виж схема: Пешеходни зони 

 

Атрактори и Генератори на пешеходен трафик  
Район „Одесос“ се характеризира с богата природна и културна идентичност. Тук се намират 

множество архитектурни паметници и културно-исторически забележителности и градът привлича 

туристи и граждани с красивите си морски брегове. Тези дадености дефинират изобилие от 

„атрактори“ /крайна дестинация на пешеходните придвижвания/, разположени както в периферията 

на разглежданата територия, така и в нейната централна част. Разположението на "генераторите" 

/отправни точки на пешеходните маршрути/ във вид на спирки на обществения транспорт, паркинги и 

др. се концентрира върху обслужващите района пътни артерии – бул. „Мария Луиза“, бул. „Вл. 

Варненчик“, бул. „Приморски“ и бул. „Сливница“. Това ситуиране привилегирова главната пешеходна 

улица „Княз Борис I“ от една страна, а от друга създава предпоставки за необходимостта от 

изграждане на единна мрежа от пешеходни и публични пространства, която да осъществи връзките 

между основните атрактори и генератори. 

 

В последните години автомобилният трафик в града се увеличава и това възпрепятства свободното 

придвижване на пешеходци. Районът се отличава с висока концентрация на пешеходен, велосипеден 

и автомобилен трафик, както и на обществен транспорт. Настоящият проект е една навременна 

намеса за приоритизиране на пешеходците пред автомобилите и се фокусира върху увеличаване на 

броя на немоторизираните ежедневни пътувания. 

 

Планирането на пешеходната зона, изключвайки напълно автомобилното движение и незачитайки 

пешеходството като равноправен на автомобилното движение начин за придвижване в целия град, се 

свежда предимно до рекреационни и търговски дейности. Този подход оказва негативно влияние 

върху активността на публичните пространства и от проведените преброявания става видно 

неравномерното функциониране на пешеходната инфраструктура, в която броят на пешеходците, 

преминаващи по основната пешеходна улица „Княз Борис I” и „Сливница“, петкратно надвишава 

пешеходния трафик, регистриран в съседните улични пространства. От друга страна теренните 

проучвания сочат за предимно пешеходния характер и слабоизразен автомобилен трафик по ул. „Цар 

Симеон“, ул. „Преслав“, ул. „Михаил Колони“ и ул.“27-ми юли“ в участъците, непосредствено свързани 

с пешеходната зона. Основен благоприятстващ пешеходството фактор в район „Одесос“ е наличието 

на разнообразие от функции в централната градска част, които привличат хората и насърчават 

ходенето пеша. Миксът между жилищни, офисни, производствени, културни, административни, 

туристически, търговски, рекреационни и др. обекти, включително наличието на удобен и редовен 

обществен транспорт в пешеходен радиус от 1,5 км, значително увеличава потенциала за 

пешеходство в ежедневието на гражданите и намалява нуждата от използване на лични автомобили. 



                  

 

 

Page   |   15 

 

В район „Одесос“ са разположени важни общински и държавни институции, знакови културни и 

образователни институции, два университета, окръжна болница, 13 училища, детски градини. Поради 

наличието на едни от най-престижните училища в района, това се явява атрактор не само на ниво 

район, но и на ниво - град. В района има концентрация на икономически дейности. Тук са офисите на 

много фирми, всички големи банки и магазини. Всички те привличат голям брой хора в центъра на 

града. 

Основни пешеходни маршрути с най-висока пешеходна активност и ключови направления, които 

свързват водещи генератори и атрактори на пешеходен трафик, са: 

- по ул. „Цар Симеон“ и ул. „Преслав“ се реализират следните пешеходните маршрути, които свързват 

от една страна Катедрален храм "Св. Успение Богородично" /генератор-спирка на обществен 

транспорт/, Градският часовник /генератор-спирка на обществен транспорт/, Площад "Независимост" 

и от друга страна атрактори: ЖП и Морска гара, пристанищна зона, Морска градина, плажна алея; 

- ул. „Михаил Колони“ и ул.27-ми юли“ представляват алтернативен пешеходен маршрут, който 

свързва пешеходната зона с морето и парка по удобен начин. Активирането на площадното 

пространство „Екзарх Йосиф“ /атрактор/ ще допринесе за популяризирането му; 

- бул. „Сливница“ и площад „Севастопол“ /генератор – спирка на обществен транспорт/ - пешеходна 

зона „Княз Борис I“ – атрактори: вход на Морска градина и Фестивален и конгресен център /ФКЦ/ 

- бул. „Приморски“ въплъщава едновременно ролята на тангента, свързваща античния град, парка, 

пристанището, Жп гара, но и на пешеходна бариера /комуникация със затруднено пешеходно 

преминаване/ поради наличието на множество конфликтни зони между участниците в движението, 

както и с обществения транспорт. 

Основното предизвикателство пред развитието на пешеходната инфраструктура се състои в 

обвързването в единна и непрекъсната мрежа на основните пешеходни улици „Княз Борис I” и 

„Сливница“ с второстепенната улична мрежа и създаването на обвързана система от активни 

публични пространства. 

 

Виж схема: Обществени сгради и пространства 

Виж схема: Атрактори и Генератори на пешеходен трафик 

Виж схема: Атрактори и Генератори на пешеходен трафик / Главни пешеходни направления 

 

3.3 Обобщение на преброяване на пътуванията по вид 
транспорт  

Теренно проучване на броя пешеходци, лични автомобили, обществен 

транспорт и велосипедисти в район „одесос“, гр. Варна 

Преброяването се реализира на 15.12.2018 г., събота, през пиковите часове 8-10 ч., 12-14 ч., 17-19 ч. 

/три сесии по 3 часа/. Метеорологичните условия в деня на извършване на теренните проучвания са 

добри  - 8-9 градуса, усеща се приятно. Поради разнообразния профил на някои от улиците 

доброволците извършват преброяване на брой преминавания от пешеходци, велосипедисти, 

обществен транспорт и автомобили на повече от един пункт в рамките на една улица – „Княз Борис 

I”, „Сливница“, „Преслав“ и др. Този метод позволява да се проследи движението на основния 

човекопоток по ключови пешеходни пространства и преразпределянето му в по-малките улици. 
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бул. „Владислав Варненчик“  

 
Тази основна пътна артерия се характеризира с голям брой автомобили и почти равностоен брой 

пешеходци. Въпреки наличието на велосипедна инфраструктура, вероятно поради натоварения 

трафик, велосипедистите не предпочитат този маршрут – на тях се пада едва 0,5% от общия модален 

дял. Достъпът за велосипедисти и хора с увреждания и детски колички е до голяма степен затруднен 

при пресичането на кръстовището, защото не се реализира на наземно ниво, а се осъществява чрез 

подлези.  

 

бул. „Приморски“, пункт 1 /Малки римски терми/ 

 
Тази пътна артерия привлича сериозен автомобилен трафик за сметка на пешеходците. Натовареният 

трафик създава непривлекателна пешеходна среда с влошен микроклимат и поради тази причина 

хората избягват да вървят по протежение на булеварда и избират по-привлекателни маршрути. 

 

бул. „Приморски“, пункт 2 /Плувен комплекс „Приморски“/ 

 
В тази част на булеварда са отчетени по-голям брой пешеходци, а модалният дял на велосипедното 

придвижване е четири пъти по-висок от този в пункт 1 на същия булевард. Тези данни свидетелстват 

за сложността и предизвикателствата пред подобряване на пешеходната среда, за да се осъществи 

безконфликтно и безопасно придвижване на всички участници в движението. 
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ул. „Цар Симеон“ № 27, пункт 1  

 
Улица „Цар Симеон“ е типична второстепенна улица с не дотам активни приземни етажи. Поради 

липсата на велосипедна инфраструктура отсъства напълно велосипедния трафик. Наблюдава се 

сериозен превес на пешеходците над броя на автомобилите – броят на пешеходните преминавания 

десеткратно надвишава автомобилния дял. 

 

ул. „Цар Симеон“ № 3, пункт 2 /Турската баня/ 

 
Този участък се намира в непосредствена близост до преброителния пункт, който проследява 

човекопотока по основната пешеходна улица в централната градска част. Броят на пешеходците, 

които се придвижват по бул. „Княз Борис I” петкратно надвишава броя на тези избрали като част от 

маршрута си ул. „Цар Симеон“. Предизвикателството при създаване на по-атрактивна пешеходна 

среда се състои в активиране на партерните нива, тъй като са налични всички условия за 

реализиране на изцяло пешеходна улица. 
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ул. „Преслав“, пункт 1 

 
В този участък на ул. „Преслав“ се наблюдава превес на пешеходците над автомобилния трафик, 

който в сравнение с намиращата се в непосредствена близост ул. „Цар Симеон“ е три пъти по-голям 

поради възможностите за паркиране. Наличната велоалея предразполага колоездачите и на тях се 

падат 2% от общия модален дял.  

 

ул. „Преслав“, пункт 2 

 
Тази част от ул. „Преслав“ е класифицирана като III-Б клас улица и това до голяма степен обуславя 

преобладаването на автомобилния трафик спрямо пешеходния. Забелязва се и значителен спад на 

велосипедистите като процент от общия модален дял, което води до заключението, че поради по-

натоварения трафик, те избягват да продължат по този маршрут, въпреки наличието на изградена 

велоалея. 

 

бул. „Княз Борис I” №3, пункт 1 /Валентина/ 

 
Изследването на човекопотока по основната пешеходна улица в централната градска част на град 

Варна в този пункт проследява неговото преразпределение към вторични улици и в посока бул. 

„Сливница“. Велосипедният дял е слабо изразен като процент спрямо броя на пешеходците, но почти 
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равностоен по абсолютна стойност на автомобилния трафик на ул. „Цар Симеон“, трикратно по-голям 

от съответния велосипеден на ул. „Преслав“. 

 

бул. „Княз Борис I” №3, пункт 2 /Starbucks/ 

 
В този пункт на преброяването се отчита спад в броя на пешеходците с приблизително една четвърт 

спрямо този на входа на ул. „Преслав“. Броят на велосипедистите се запазва.  

 

ул. „Михаил Колони“ 

 
Въпреки че се намира в пряка връзка с основната пешеходна улица „Княз Борис I”, броят на 

пешеходците е по-малък от сходните второстепенни улици като „Цар Симеон“ и „Преслав“, което води 

до заключението, че подходът на ул. „Михаил Колони“ следва да бъде преосмислен. Проектът за 

изграждане на велоалея и преходът на улицата към пешеходна ще стимулират увеличаването на броя 

на велосипедистите.  

 

бул. „Княз Борис I” №65 /хотел Graffit/ 

 
Тази улица се характеризира с изразен трафик, генериран от обществения транспорт и тук 

преимущество има автомобилното над пешеходното придвижване. Активните партери привличат 
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сравнително голям брой пешеходци, но натовареният трафик не благоприятства велосипедистите и 

на тях се пада по-малко от 0,5%. 

 

бул. „Сливница”, пункт 1 /ФКЦ/ 

 
Тази пешеходна част от улицата е обичайно оживена от многобройни пешеходци, които са 

привлечени както от активните партерни нива, така и от входа към Морската градина. Наличието на 

голям брой пешеходци обуславя ниският процент на велосипедистите - едва 1% от общия модален 

дял. Препоръчително е да се търсят алтернативни, близкоразположени велосипедни трасета или 

разрешаване на велосипедно преминаване в извънпикови часове рано сутрин и вечер, за да се 

избягват конфликти с пешеходци. 

 

бул. „Сливница”, пункт 2 /Севастопол/ 

 
Тук се наблюдава почти равностоен брой на преминаванията, извършени от пешеходци и 

велосипедисти. Широките тротоарни пространства са удобни за пешеходците и те ги предпочитат в 

своя маршрут – дори се забелязва превес на пешеходния трафик над автомобилния. Все още 

велосипедистите обуславят едва 1% от общия модален дял.  

 

Виж схема: Данни преброяване - автомобили 

Виж схема: Данни преброяване - пешеходци 

 

 

 

 

 

ул. „Осми Ноември” 
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Въпреки че улицата е изцяло пешеходна, се наблюдават единични нерегламентирани автомобилни 

преминавания. Липсата на активни партери и затруднения пешеходен достъп откъм бул. „Приморски“ 

обуславят сравнително малкия брой пешеходци. Реализирането на потенциала на това улично 

пространство чрез улесняване на достъпа и социализацията на културното наследство „Малки терми“ 

са основните предизвикателства. 

 

ул. „Сан Стефано“ 

 
Тази улица се характеризира с равностоен брой преминавания, извършени от пешеходци и 

автомобили, като дори се забелязва превес на пешеходното придвижване над автомобилния трафик. 

Тротоарните пространства и изградената велоалея са добри предпоставки за пешеходците и 

велосипедистите. Бул. „Приморски“ играе ролята не бариера поради затруднения достъп и до 

известна степен предопределя по-слабо изразената пешеходна активност. 

 

3.4 Обобщение на резултатите от анкетното проучване 

Анкетно проучване за пешеходна достъпност на територията на район „Одесос“ е публикувано на 

сайта на район „Одесос“ и е проведено в периода юни-септември 2018 г. 

 

Характеристика на анкетираните 

Изключително висока активност сред анкетираните имат жените – 82,3%, спрямо мъже – 17,7%. Този 

категоричен дисбаланс може да е свързан с предположението, че майките с малки деца вероятно са 

по-активни и загрижени за безопасността от другите хора. По възрастов признак най-активни са 

анкетираните във възрастовата група между 25-49 години – 83,7%, следвани от тези във 

възрастовата граница между 50-64 години – 8,5%. 

По отношение на общото си здравословно състояние две трети от гражданите са го определили като 

отлично и много добро, а една пета са избрали добро. Физическото състояние на по-малко от 10% 

възпрепятства способността им да се придвижват пеша. 
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Ходене пеша 

По отношение на причините да изберат да ходят пеша най-голям брой от гражданите са посочили 

„отивам на конкретно място“, приблизително наполовина от този дял са избрали „отивам до 

автобусна спирка“ и равностоен брой - „отивам на гости у приятели“, една пета са отговорили, 

„спортувам“ и около една десета - „разхождам кучето“. 

Значителен е делът на ходещите пеша ежедневно и ежеседмично – съответно 84% и 12%, от тях три 

четвърти са ходели пеш през изминалата седмица всеки ден, като на въпроса за средната 

продължителност  отново 75% посочват „повече от 30 минути“, а почти равностоен брой „20-29 

минути“ и съответно „10-19 минути“. 

 

Ключово условие за пешеходна достъпност. Полезност 

На въпроса кои от изброените обичайни услуги и места могат да се достигнат в рамките на спокойно 

10-минутно вървене пеша от дома им, повече от 80% от анкетираните са отговорили училище или 

детско заведение и супермаркет/хранителен магазин. За повече от половината участници в анкетното 

проучване извън този обхват попадат читалище, културно учреждение (кино, театър, концертна зала 

и др.), парк или зелена зона и църква, но пък живеят в близост до места за забавление и отдих 

(фитнес център, спортни съоръжения на открито, баскетболно игрище и др.). 

 

Ключово условие за пешеходна достъпност. Безопасност 

Видно от данните по отношение на безопасността се откроява водеща тенденция сред анкетираните, 

че не се чувстват сигурни, докато вървят пеша – почти половината заявяват, че изобщо не се 

чувстват в безопасност, а едва 5,5% от запитаните се чувстват напълно в безопасност. 

Приблизително една трета считат, че са в безопасност, докато се придвижват пеша.  

По отношение на същите четири степени на безопасност от „чувствам, че съм в опасност“ до 

„чувствам се напълно в безопасност“, но запитани, когато вървят пеша през нощта, следната 

тенденция става още по-силно изразена – 60% изобщо не се чувстват в безопасност, а броят на тези, 

които се чувстват в опасност нараства до една четвърт. Тази статистика предполага 

неотложността да бъде подобрено осветлението на уличните пространства с цел да се 

повиши безопасността през по-късната част на деня. 

 

Сред основните проблеми, които намаляват степента на безопасност, анкетираните посочват 

влошената видимост поради паркирани автомобили – 82%, следвани от почти равностойни по брой -

70%, посочващи висока скорост на автомобилното движение и недобро осветление през нощта. 

Около 60% считат, че автомобилният трафик е силно натоварен, а малко повече от половината 

отчитат нетолерантно отношение на шофьорите към пешеходците. 4 от първите 5 причини, които 

влошават безопасността, са свързаните с автомобилния трафик – следователно е 

необходимо да бъдат взети мерки за ограничаването му. Сред опасностите около половината 

анкетирани са посочили уличните кучета и неподдържаната растителност, която позволява криене в 

близост до тротоарите, както и рисково пресичане на кръстовища поради липса на пешеходни пътеки. 

На последно място като фактор, определящ влошената безопасност, остават опасни хора по улиците 

и безлюдните улични пространства. 

 

Тук в низходящ ред са изброени предизвикателствата пред безопасността на 

пешеходците: 

1. Паркирани коли блокират видимостта към трафика 

2. Шофьорите карат прекалено бързо 

3. Недобро осветление през нощта, слаба видимост 

4. Твърде натоварен трафик, прекалено много коли 

5. Шофьорите не дават път на хората, пресичащи улицата 
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6. Страшни кучета по улиците 

7. Гъсти храсти, други места с възможност за криене в близост до тротоарите 

8 Липса на пешеходни пътеки на кръстовищата 

9 Страшни хора по улиците 

10.По улиците няма хора 

11. Друго. 

 

Ключово условие за пешеходна достъпност. Удобство 

На въпроса дали на малките и главните улици има тротоари с плочки 60% от участниците в анкетата 

посочват отговор „само на някои улици“. Една четвърт отговарят, че такива са налични почти 

навсякъде. Значителен е и делът на тези, които са отбелязали, че такива липсват напълно – 11,5 %. 

Влошената пешеходна инфраструктура би могла да се подобри като се изградят както нови тротоари, 

така и като се извършат ремонтни дейности и се прецизира тяхната поддръжка. 

Приблизително половината смятат, че тротоарите са в добро състояние, без неравности и счупени 

плочки почти навсякъде, но и 45% са посочили - никъде. Тези статистически данни документират 

качеството на пешеходната инфраструктура като незадоволително и предполагат мерки за 

подобряването на тротоарните настилки. 

 

70% от запитаните смятат, че тротоарите са осветени само на някои улици, а едва една пета – почти 

навсякъде. Видно от тези данни и за да се подобри безопасността, се утвърждава необходимостта от 

отстраняване на неизправностите, свързани с осветеността на улиците. 

 

Тротоарите са отделени от улицата с бордюри „само на някои улици“ са отбелязали приблизително 

60%, а една трета „почти навсякъде“, а  8% посочват „никъде“. 

По отношение на ширината на тротоарите и дали тя позволява да се разминат двама души отново 

около 60% от анкетираните отговарят „само на някои улици“, броят на избралите „почти навсякъде“ 

спада до 22% за сметка на увеличения дял на тези посочили „никъде“ – 15%. Тази тенденция прави 

основателен извода за необходимостта да се предприеме разширение на тротоарните пешеходни 

пространства, за да се задоволят потребностите на пешеходците. 

Равностоен е делът на тези, които смятат, че тротоарите могат да се използват без затруднение от 

хора в инвалидни колички, проходилки или други помощни средства за придвижване или бебешки 

колички „само на някои улици“ и „никъде“. Тази тревожна тенденция води към заключението, че се 

налага да бъдат предприети мерки за подобряване на средата за хора в неравностойно положение. 

 

Според половината запитани паркирали коли не блокират части от тротоарите само на някои улици, а 

една трета посочват „никъде“ – тази статистика налага извода за необходимостта за по-добро 

регулиране на автомобилното паркиране. 

Тротоарите и зоните около тях са чисти, без бурени, счупени стъкла и боклуци само на някои улици 

според половината от анкетираните, а 40% смятат, че проблемът с поддръжката е належащ за всички 

пешеходни пространства. 

Липса на градско обзавеждане във вид на пейки или други места за почивка отчитат 60% от 

участниците в анкетното проучване, което валидира необходимостта от адекватни предложения и 

решения, за да се подобри удобството в пешеходните зони. 

 

Когато пресичат, пешеходците не трябва да чакат твърде дълго на светофарите според половината 

анкетирани. За една трета не се налага да изчакват дълго почти навсякъде, а около 10% считат за 

дълго чакането навсякъде. Нееднозначната оценка на продължителността на чакане на светофарен 

сигнал, позволяващ пресичане, е знак за нуждата да се прецизира на някои места. 
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Ключово условие за пешеходна достъпност. Атрактивност 

Приблизително половината от анкетираните са по-скоро несъгласни, че като цяло улиците и местата 

около тях са приятни, атрактивни. Една трета са напълно несъгласни, а едва 14% са по-скоро на това 

мнение. От тези данни е видно, че за значителна част от гражданите, взели участие в запитването, 

градските пространства не са достатъчно привлекателни. 

 

Половината от запитаните са по скоро несъгласни с твърдението, че фасадите на сградите с лице към 

улицата са интересни и разнообразни, докато една четвърт напълно го отричат, а 22% по-скоро го 

потвърждават. Преобладаването на до известна степен отрицателното отношение на гражданите към 

атрактивността на сградите, може би се корени в тяхната поддръжка и състояние и предполага 

нуждата от предприемане на действия за подобрение на техния естетически вид. 

 

По улиците има кафенета, магазинчета, красиви витрини и други удобства заявяват 36%, а с 6% 

повече са тези, които по-скоро не са съгласни. От особено значение е да се вземе под внимание 

делът от 17% на анкетираните, които напълно отхвърлят валидността на това твърдение и по този 

начин се изявява на преден план предизвикателството за подобряване на атрактивността на 

пешеходните пространства, свързано с функционирането на партерите. 

 

Като цяло улиците, площадите и парковете са оживени, пълни с хора, по-скоро потвърждават 60%, 

една пета не са склонни да се съгласят с това твърдение, а две почти равностойни групи по брой са 

съответно напълно съгласни или несъгласни. Нееднозначната оценка по отношение на активното 

ползване на публичните пространства предполага известни предизвикателства при тяхната 

социализация. 

 

Обществен транспорт и възможности за придвижване с велосипед 

Половината от запитаните по-скоро застават зад твърдението, че общественият транспорт е 

достъпен, на удобно разстояние пеша от повечето места в квартала. Една четвърт напълно са 

съгласни с това твърдение, а едва по-малко от една пета по-скоро не го подкрепят. За наличието на 

известни предизвикателства пред мрежата на обществения транспорт и нуждата от нейното 

оптимизиране на определени места би могло да се съди по дела на напълно отхвърлящите 

гореспоменатото твърдение – 6%. 

 

„Автобусите (трамваите) се движат начесто, времето за чакане обикновено е приемливо“ подкрепят и 

отхвърлят напълно равностоен брой от запитаните - средно 12%. Два пъти повече от тях са тези, 

които са по-скоро несъгласни, а половината от всички анкетирани са по-скоро склонни да потвърдят 

това. Видно от тези данни е разнообразието на мнения по отношение на средната продължителност 

на чакането на обществен транспорт, което задава необходимостта от предприемане мерки по 

намаляване на престоя. 

 

По отношение на състоянието и чистотата на автобусите около 40% по-скоро ги одобряват, 

приблизително такъв е броят и на тези, които по-скоро не ги одобряват, а 15% ги намират напълно 

неприемливи. Тези данни водят към извода, че се налага предприемане на мерки по подобряване 

визията и поддръжката на градските транспортни средства. 

 

По отношение качеството на мрежата от специално велосипедни алеи почти половината напълно не 

го одобряват. Една трета са по-скоро не дотам доволни, а една пета са по-скоро склонни да 

определят качеството на велосипедната мрежа като добро. Доминиращият дял на запитаните, които 

застават зад твърдението, че не е налична добра мрежа от велоалеи, води към извода, че се налага 

изграждането на нови и подобряване на вече съществуващата мрежа. 
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Карането на колело в квартала не е безопасно според почти половината от анкетираните, с 6% по-

малко са по-скоро на същото мнение. Едва 13% са по-скоро склонни да се съгласят, че колоезденето 

в квартала не носи риск. По този признак може да се отчете резерв по отношение на безопасността 

по време на придвижването с колело в квартала, което предполага необходимостта от интервенции. 

 

До повечето места в града не може лесно и безопасно да се стига с колело от квартала според 

относително два равностойни дяла от запитаните. Едва 16% са по-скоро на мнение, че е възможно 

лесно и безопасно да се стига да останалите градски части. Тези данни сочат още веднъж, че са 

належащи мерки по подобрение на безопасността при придвижването с колело в градска среда. 

Има достатъчно на брой подходящи съоръжения за безопасно паркиране на велосипеди според едва 

една десета от анкетираните. 31% са по-скоро несъгласни с тях, а почти 60% напълно отхвърлят това 

твърдение. Високият дял на неодобрение на съоръженията за безопасно паркиране и тяхното 

недостатъчно количество обуславят необходимостта от предвиждането на нови и сигурни 

велопаркинги. 

 

Коментари по отношение на удобството и безопасността на пешеходните 

зони, които посочват проблеми, свързани със състоянието на тротоарите: 

 „Нужно е благоустрояване на градската среда - говоря за централната част на града. Около 

центъра по преминаване към гаров площад ул. „Цар Симеон“ е в отвратително състояние. 

Липсват тротоари, по които могат да се движат майки с колички.“; 

 „Тротоарите в цялата централна част на града са в окаяно състояние – неравности, 

повдигнати плочки от корени на дървета или изобщо липсващи плочки, разрушени и твърде 

високи бордюри без възможност за спокойно придвижване на майки с колички или хора с 

увреждания. Фасадите на старите сгради, с които варненци би трябвало да се гордеят, са в 

състояние, което буди само срам и тъга.“; 

 „Не е нормално по средата на тротоарите да има стълб за осветление. Тротоарът е тесен и 

съответно трябва да слезеш с количка на платното за движение, което изобщо не е 

безопасно.“ 

 „... тротоари заети от заведенията в твърде голяма степен няма място за пешеходците; лоши 

разбити тротоари; липсващо осветление в кварталите; новите ремонти са недомислени и 

неправилно изпълнени (шахтите са по-високи от местата на локвите, скосяванията на 

тротоарите не са на нивото на асфалта, а по-високи); 

 „Съоръженията за инвалиди по подлезите не работят. Тротоарите са в окаяно състояние и не 

може да се придвижвам нормално". 

 

Коментари по отношение на атрактивността на пешеходните зони, които 

посочват проблеми, свързани с подръжката /както и на сградите/ и 

чистотата: 

 „Занемарени и рушащи се фасади особено на старите къщи“ 

 „Масово дизайнът е с ниско естетическо ниво и всеки желае да крещи за внимание с реклама 

по улиците. Навсякъде, навсякъде, навсякъде има пречещи табели по улиците.“ 

 

Коментари по отношение на атрактивността на велосипедното 

придвижване с фокус върху безопасността и удобството: 

 „Аз съм велосипедист и живея в кв. Виница, работя в централната част на града, като се 

придвижвам основно с колело. Основният проблем е, че ЛИПСВА ВЕЛОАЛЕЯ, а там където има 
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такава движението е блокирано или от пешеходци или от зейнали дупки или от стълб, а най-

често и от паркирали коли!“ 

 „Велоалеите са изградени върху тротоара и няма място за пешеходците! Мястото на 

велоалеите е между тротоара и пътното платно!“ 

 „Велоалеите и трасетата за пешеходци се пресичат лошо и често има опасност от сблъсък. По 

велоалеите се движат мотопеди, което е опасно за пешеходците в близост.  

 

Коментари с фокус върху обществения транспорт:  

 „Градският транспорт не върши работа – ако сменяш два автобуса до дадено място с двете 

посоки даваш 4 лева. С 4 лева с кола обикалям целия град! И не губя време да чакам автобус 

и допълнително забавяне по спирките като взима/оставя хора. 

 „Не съм съгласна, че трябва да се развива, който и да е транспорт за сметка на друг. 

Автомобилът си е удобство, когато пазаруваш не трябва да мъкнеш торби и да си като магаре. 

Това нито с колело, нито с градския транспорт може да си позволиш по-големи ПОКУПКИ. А 

така пестиш време, защото с едно ходене си осигуряваш седмица или 10 дена.“ 

 „Да се залесят дървета около автобусните спирки. Лятото няма сянка. Заслоните не 

предпазват при дъжд и вятър. Нов проект за тях.“ 

 „Лафките разположени на спирките са на неудобно място и пречат на функциите на спирките“ 

 „Автобусите на градски транспорт често въпреки графика им на всеки 15-20 минути и липсата 

на задръстване имат интервал от над 1 час между 2 автобуса“ 

 

Водеща тенденция в изразените мнения в свободен текст под анкетите е наличието на конфликти 

между пешеходци и велосипедисти, автомобили и пешеходци, които се явяват основни 

предизвикателства пред безопасността и удобството. Липсата на адекватна поддръжка и влошеното 

състояние на тротоарите компрометират пешеходната достъпност, според анкетираните дори липсват 

условия за придвижване на хора в неравностойно положение и хора с детски колички. Общественият 

транспорт все още не е достатъчно удобен и атрактивен за гражданите.  

 

3.5 Oбобщение на анализа 

„Морската столица на България“, „Най-красивият град“, „Най-добрият град за живеене“, Туристически 

център, Културна столица са някои от определенията, описващи Варна. Тя има природни, географски, 

исторически и културни дадености, както и човешки мащаб, които я правят много добро място за 

живот. За съхраняване тези положителни характеристики е необходимо преосмисляне на 

приоритетите за бъдещото му развитие.  

 

В ситуация, в която гардът расте, кварталите се уплътняват, населението се увеличава, а с него и 

броят на колите и замърсяването, е необходимо преосмисляне на разбиранията за градска мобилност. 

Градът се стреми да затвърди позициите си на културна морска столица, на фестивален град и на 

туристически център и в този контекст общественият транспорт, велосипедното движение и 

пешеходството трябва да се превърнат в приоритетен стълб на общата стратегия за устойчиво 

развитие на града.  

 

Подобряването на градската среда в район „Одесос“ може да бъде първа и важна стъпка 

към подобряването на градската среда във Варна. 

 

Цитат от статия: 

“Бертран Деланое, кмет на Париж от 2001 до 2014 г., си пожелава, парижаните да имат място, от 
където да се наслаждават на красотата на реката и да получават удоволствие от живота.” 
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Oбобщение на анализа  

ТИП ДВИЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ПЕШЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ -компактна територия с достъпни 

разстояния 

-градски център 

-исторически център 

-активна зона с разнообразни функции: 

(административни, бизнес, търговски, 

културни, образователни) 

-озеленени улици 

-пешеходна зона 

-достъпна с обществен транспорт 

-обезпечена с достатъчно спирки на 

обществения транспорт  

-връзка с морето 

-връзка с морска градина 

-привлекателна за туристи 

-активна както през деня, така и през 

нощта 

-достъп до ЖП гара 

-достъп до морска гара 

-красива архитектура 

-подходящ умерен климат 

-зона с най-засилен автомобилен трафик 

-замърсен въздух 

-шумово замърсяване 

-неподдържани тротоари, лоши настилки 

-много и неправилно паркирали коли 

-временни обекти по тротоарите 

-нерегламентирани дейности (например улична 

търговия) 

-застаряваща дървесна растителност 

-надигната коренова система 

-нередовен обществен транспорт 

-сметосъбиране в активната част на деня 

-неправилно разположени контейнери за боклук  

-слабо и на места липсващо улично осветление 

-липса или неправилно изпълнение на детайлите, 

осигуряващи достъпна среда за хора със 

специални нужди 

-липсва единна визия на елементите на градския 

дизайн 

-конфронтация с велосипедното движение 

-автобусни спирки, отнемащи значителна част от 

тротоара 

-липса на последователна и целенасочена 

общинска политика, която да разглежда 

предизвикателствата заедно, вместо да се 

концентрира върху частични проблеми 

ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ -достъпни разстояния 

-подходящ умерен климат 

-подходяща топография 

-възможност за разработване на 

маршрути с гледки 

 

-неразвита мрежа от велоалеи 

-фрагментираност 

-конфликтни ситуации с пешеходци  

-липса на висококачествени проекти за 

велосипедни трасета 

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ -обхваща всички части на града 

-през р-н „Одесос“ преминават почти 

всички линии 

-гъста мрежа от спирки 

-максимално разстояние м/у спирките ~15 

мин пеша 
-добра обезпеченост по радиалните 

булеварди в посока изток-запад 

-амортизиран автопарк 

-обиколни трасетата, които удължават пътя 

-липса на общ план 

-липса на удобни връзки между линиите 

-бавна скорост 

-липса на единна система за таксуване 

-недостатъчно връзки в посока север-юг 

АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ -малки разстояния ~ 15-20 мин от 

центъра до крайните квартали при 

нормален трафик 
-евтини такси и данъци за притежание на 

автомобил 

-политиките относно мобилността са 

силно ориентирани към приоритизиране 

на автомобилното движение 

-извършен или планиран цялостен ремонт 

на уличните платна на основните градски 

артерии 

-лоша инфраструктура 

-сезонно отварящи се дупки по улиците 

-лошо състояние на второстепенната улична 

мрежа 

-липса на политика за цялостно подобряване на 

настилките на малките улуци 

-задръствания 

-недостиг на  паркоместа 

-липса на видимост на кръстовища, заради 

неподдържано озеленяване или неправилно 

поставени знаци и табели 
-неправилно паркиране 

-неспазване на правилата за движение по 

пътищата от страна на шофьорите 

ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА -добра морфология на публичните 

пространства 

-липса на цялостен и адекватен градоустройствен 

поглед върху реконструкцията на публичните 
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-налично озеленяване 

-често партерите са активни 

-най-значимите са обезпечени с градски 

транспорт 

 

 

пространства, който да обхваща комплексно 

проблематиката, а да не се фокусира единствено 

към частични решения на настилки и градско 

обзавеждане 

-всички предизвикателства, описани в графа 

Пешеходство, които важат за тротоарите, важат 

и за публичните пространства 
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4 Предизвикателства за пешеходната достъпност 

4.1 Общ преглед на пешеходната достъпност на ниво район 

4.1.1 Силни страни  

Безопасност  

Безопасност и чувство за сигурност по централните градски улици  

В градското пространство човек се чувства в безопасност, когато е сред хора; когато се движи по 

осветени осветени пространства има добра видимост и може да бъде видян. Главните булеварди в 

район "Одесос" /бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Мария Луиза“, бул. „Сливница“ и бул. „Цар 

Освободител“/, както и централните пешеходни пространства, са главните трасета на пешеходно 

придвижване. В голяма част от денонощието те са оживени и в централните си части са добре 

осветени.  

 

Безопасност от ПТП в голям периметър на район "Одесос" 

На територията на район "Одесос" пътнотранспортните произшествия са концентрирани основно по 

булевардите с интензивно автомобилно движение. Извън натоварените улици рядко стават тежки 

катастрофи и инциденти. В частта от зоната между бул. "Мария Луиза", "бул. Приморски" и бул. "Цар 

Освободител" преплетените улици, честите кръстовища и запушени еднопосочни улици не позволяват 

да се развие висока скорост. Статистиката на МВР показва, че описаната територия е едно от 

сигурните градски пространства, където пешеходците са защитени. 

 

 

Полезност 

Човешки мащаб 



                  

 

 

Page   |   30 

 

Специфичната морфология на район "Одесос" отговаря на човешкия мащаб. Кварталите са малки, 

уличната мрежа е гъста, а сградите са със средна и ниска височина. Високите сгради в района, както 

и големите по площ застроени пространства /хотел "Черно Море", "Община Варна", блоковете по бул. 

"Г. Бенковски"/, са изключение. Това създава хармонична структура, система от къси връзки и 

разстояния, които лесно и приятно могат да бъдат обходени. Комбинацията от прави и широки улици 

с по-тесни, стръмни и леко криволичещи представлява предпоставка за разнообразни функции. Това 

прави града интересен за разглеждане. 

 

 

 

Разнообразни функции - интересни сгради и събития 

Характерно за центъра на Варна е наличието на разнообразни дейности, функции и услуги, 

разпръснати на голяма територия. В частта на района, източно от ул. "Кракра" и южно от ул. 

"Патриарх Евтимий", зоната изобилства от административни сгради и институции, работни 

пространства на малкия и среден бизнес, активни партери, използвани за търговска дейност. 

Съществуват образователни и социални сгради, както и места за практикуване на спорт. Фактът, че 

на много локации в градския център жилищни, обществени и работни пространства са комбинирани 

на едно място, гарантира постоянна ползваемост и наличие на хора по улиците в голяма част от 

денонощието. 

 

 

 

Функционалните пешеходни пространства на Варна 

Главната пешеходна зона (пл. "Независимост" и пешеходните отсечки от  бул. "Княз Борис I" и бул. 

"Сливница") осъществява връзката между търговския булевард "Владислав Варненчик" и входа на 

"Приморски парк". По този начин се създава функционално пешеходно пространство, свързващо в 

единна мрежа най-ключовите градски зони за търговия, рекреация и обществен живот. Централната 

градска част се превръща във важно място за преминаване в работното ежедневие на гражданите. 

Наличието на важни сгради, институции и работни и търговски помещения по продължение на 

пешеходните пространства са важни за ежедневното функциониране на зоната. 
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Активните партери - място за малък и среден бизнес и социален живот 

Партерните помещения в описаната градска част често са активни и имат пряк контакт с улицата. Те 

се използват за разнообразни функции. Когато човек се движи из централните градски улици, 

разнообразието на функции на ниво партер е привлекателно. Човек предпочита да преминава покрай 

"живи" сгради, входове на магазини и улични кафенета. Входовете към такива места често са място 

за взаимодействие. Разнообразието от прави и широки улици и тесни, стръмни и леко скрити 

представлява допълнителна предпоставка за разнообразие на функции на къси разстояния. 

 

 

 

 

 

 

Удобство 

Просторни пешеходни пространства във Варна 

Съществуващите пешеходни пространства във Варна са не само функционални, но просторни, удобни 

и красиви. Веднъж попаднал на пл. „Независимост“, човек може да измине километри, без да има 

трудност да пресече улица или каквато и да е друга бариера. Широчината на пешеходните части на 

бул. "Княз Борис I" и бул. "Сливница" гарантират комфортно преминаване. Наличието на адекватна 

градска мебелировка по продължението им - пейки, улично осветление и кошчета за боклук, са важно 

удобство за преминаващите хора. Широчината и дължината на съществуващите пешеходни 

пространства характеризират центъра на Варна като предлагащ комфорт. 
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Липса на непреодолими бариери и препятствия 

В централната част на „Одесос“ липсват места, които са истински непроходими за пешеходци. 

Липсват естакади и сложни пътни съоръжения, които да бъдат невъзможни за пресичане. 

Единственото такова място е подходът към Аспарухов мост, но то не е в конфликт с никое пешеходно 

трасе поради индустриалния характер на зоната.  

 

Градска среда според особеностите на местния климат 

Две са особеностите на варненския климат - морски бриз и лятно слънце. Заради близостта с морето 

и курортната функция на града лятото е най-активният сезон във Варна. Наличието на висока 

дървесна растителност по градските улици осигурява сянка на преминаващите и запазва града от 

прегряване. При по-малките централни улици клоните на дърветата от двете страни на тротоара се 

вплитат и образуват плътна сянка над цялата улица. Комбинацията от преплетени улици и 

отсъствието на високи сгради (с изключение на сградата на Общината и хотел „Черно море“) 

предпазва от проникването на силен вятър. Голяма част от градските улици са сенчести през лятото и 

закътани от студен вятър през зимата. Това осигурява добър микроклимат и комфорт на 

преминаващите пеша хора. 
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Привлекателност 

Стойностна и разнообразна архитектура  

Безспорно качество на града е наличието на красиви сгради от края на 19-ти и началото на 20-ти век, 

смесени с хармонични примери за модерна архитектура от времето преди и след Втората световна 

война. Скулптираните фасади и хармоничните обеми, дело на именити архитекти за времето си, са 

подарили на Варна характерен, романтичен и представителен вид. Разнообразието на стилове прави 

града интересен за обикаляне и разглеждане. Улиците "Преслав", "Княз Борис I", "Русе", "Цариброд" и 

още много други будят възхищение със стойностна архитектура. Сгради културно наследство са 

разпръснати по цялата територия на района. 
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Стойностен градски дизайн  

Много от централните обществени пространства във Варна се отличават с качествени материали, 

красива градска мебелировка и подходящо озеленяване. Пешеходната част на бул. "Сливница" е най-

предпочитаното и използвано място за разходка, а входът към "Приморски парк" - най-желаното 

място за временни прояви. Обновените настилки на булевардите "Мария Луиза" и "Владислав 

Варненчик" и на по-малките улици: "Сан Стефано" и "Преслав" правят преминаването по тях по-

желано и удобно.  
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Културни обекти и градски живот 

Преминавайки по пешеходните пространства на район "Одесос" човек неволно се потапя в културния 

градски живот. Разнообразието от няколко театъра, кино зала, изложбени пространства, открити 

сцени и улични музиканти правят преминаването по централната градска част атрактивно и 

интересно. Наличието на кафенета и открити места за сядане дават възможност на хората да 

прекарват по-дълго време на открито, създават възможност за социално взаимодействие. 

 

 
 

Природа в градската среда - море, зеленина  

Неповторима част от особеностите на варненския център са морските панорами, които се откриват от 

централни и по-необичайни места. Наклонът на бул. "Сливница" прави морето осезаем завършек на 

улицата. Високите чинари и тополи, както и по-малките декоративни дървета и зелени площи са 

безспорно предимство на централните варненски улици. Няколко големи шадравана маркират важни 

обществени пространства: пл. "Независимост", градинката пред Исторически музей и Община, 

входната част на „Приморски парк“. Малки чешми с питейна вода са важна част от местата за срещи и 

прекарване на свободното време и на по-закътани (и потайни) градски места. 

4.1.2 Предизвикателства 

Безопасност  

Неосветени пространства и препятствия по улиците 

Встрани от големите булеварди и светещите витрини на магазините съществуват тъмни улици и 

междублокови пространства. В направените към проекта анкети хората изявяват оплакване от 

неосветени и пусти пространства, в които човек се придвижва с нежелание и чувство за несигурност. 

Неосветените зелени площи и близостта на храсти и избуяла растителност също създава страх при 

хората. Проблем, който се споменава от гражданите, са и бездомните кучета. Статистиката на МВР за 

престъпления по централните улици показва зачестен брой инциденти на улиците "27-ми юли" и "Цар 

Симеон". 
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Проблеми с безопасността по главните булеварди 

Анализът на данни за пътни произшествия показва, че пресичанията на големите булеварди са 

проблемни и опасни за пешеходците. По бул. "Владислав Варненчик" съществуват малко на брой 

възможности за наземно пресичане. Такива липсват на кръстовищата с бул. "Мария Луиза", ул. 

"Георги Бенковски", както и на продълженията на ул. "Баба Тонка" и ул. "Патриарх Евтимий". Липсата 

на наземна възможност за пешеходно пресичане и наличието на подлези дава възможност на 

минаващите по булеварда автомобили да преминават големи отсечки без прегради и да развиват 

висока скорост. Често по споменатите главни булеварди се развива скорост по-висока от допустимата.  

Преградните мантинели, които отделят тротоара от автомобилното платно често имат непродуктивен 

ефект. Ограничавайки пешеходците, на шофьорите се дава възможност да се чувстват по-сигурни и 

така развиват по-висока скорост. 
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Наличието на II-ри и III-ти клас улици само по себе си е предпоставка за влошена безопасност в 

центъра на града. Макар и ниското ниво на транзитен трафик от 17% създава трудност за 

придвижването в града. Всички места, където натоварени булеварди с транзитен трафик се пресичат 

с основни пешеходни потоци, са проблемни от гледна точка на безопасността.  
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Опасности за минувачите по малките улици 

Често тротоарите на малките улици за заети от паркирали автомобили. Единствената възможност за 

пешеходно преминаване на много места е уличното платно. Това създава предпоставки за инциденти 

и конфликти. Проблемни по малките улици са и кръстовищата. Нерядко се наблюдават паркирали 

автомобили върху пешеходни пътеки и в зоните на кръстовищата. Това създава предпоставки за 

опасни ситуации, тъй като кръстовищата са места с повече възможности за конфликти. Любопитен 

факт е, че зеленият сигнал на светофарните уредби в града светва първо за автомобилите и след 

това за пешеходците. Това е показателно за приоритизацията на автомобилното движение и за 

съществуващите проблеми на пешеходната достъпност.  

 

 
 

Начупените тротоарни настилки, рушащите се сгради и необезопасените шахти и кабели са 

допълнителен проблем на сигурността. 

 

Качество на въздуха и замърсяване 

Нашумяла тема през последните години в България е лошото качество на въздуха в градовете и 

наличието на фини прахови частици в него. Основни причинители са транспорта и отоплението на 

твърдо гориво. Варна е град с благоприятно географско положение. Въпреки това централната част 

на града се намира ниско и се случва качеството на въздуха през зимните месеци да не е добро.  

 

 

 

 

 

Полезност 

Ключови функции извън централната градска част 

Въпреки, че район "Одесос" е най-наситен на обществени и търговски функции, съществуват 

учреждения, до които може да се стигне само с моторизиран транспорт от повечето части на града - 

НАП, Местни данъци и такси, КАТ, Службата по картография и кадастър и т.н. Предстои изграждане 

на Съдебна палата на кръстовището на бул. "Сливница" с ул. "Христо Смирненски". Наличието на 
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институции извън централната градска част, които ежедневно се посещават от много хора, генерира 

допълнителен трафик, когато не е осигурен редовен и удобен обществен транспорт до тези обекти. 

Във Варна има недостиг на локални бюра за административни услуги, които могат да намалят 

необходимостта от такъв тип автомобилни пътувания.  

 

Пустеещи сгради и пространства 

Централната градска част на Варна е притегателна за бизнес и жилищни нужди. Въпреки това 

съществуват пустеещи сгради и партерни площи. Голяма част от тях са съсредоточени в най-

атрактивните в архитектурно отношение улици - например ул. "Преслав" и ул. "Цариброд". Скъпата 

поддръжка на паметниците на архитектурата е причина за наличието на пустеещи пространства. 

Пустеещите сгради, преградени със заграждения, лишават минувачите по улицата от възможността да 

използват потенциалите на стойностните архитектурни пространства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проблеми с партерните площи при ново строителство 

Заради изискванията за брой паркоместа в новостроящите се сгради, често при тях целият партер е 

зает от гаражи за автомобилно паркиране. Така се изгубва връзката между улица и активен партер и 

отпада възможността първият етаж на сградата да се използва за търговска и обществена дейност. 

Често се случва, пешеходната инфраструктура да търпи негативни последствия заради 

автомибилното придвижване и паркиране. Улица с по-малко функции привлича по-малко минувачи, 

което я прави по-опасна и неатрактивна.   
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Удобство 

Прекъснати главни пешеходни трасета 

На места големите градски булеварди прекъсват главни пешеходни трасета. Липсват наземни връзки 

за преминаване, а изградените подлези се превръщат в бариера за много хора. Булевардите се 

оказват бариери за безпроблемното преминаване на пешеходци и връзката на обществени 

пространства в една обща мрежа.  
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Предизвикателства на градската среда и особеностите на локалния климат 

Споменатите в точка Предимства характерни климатични особености на Варна - слънце и вятър на 

някои места, в "Одесос" представляват предизвикателство за пешеходната достъпност. На места 

уличните дървета липсват, а дънерите им пречат на засаждането на нови. Липсата на улична 

зеленина води до прегряване на улицата в горещите летни месеци. По ул. "Драгоман" - в частта 

между ул. "Мария Луиза" и бул. "Съборни", улична растителност почти липсва. Високите сгради в 

район „Одесос“ не са често срещани, но все пак двете знакови за Варна - сградата на Общината и на 

хотел "Черно море", предизвикват завихряния през ветровитите дни. Сгради с техните габарити могат 

да предизвикат вятър с по голяма сила от ветровете в открито море. 

 

Проблемен профил на улиците 

Много от градските улици са проектирани с минимални ширини на тротоарите. Често уличното платно 

е по-широко от необходимите по закон 6 до 7 м за двупосочна улица с две ленти. Уличното платно на 

ул. „Д-р Пискюлиев“ е 10 м, а в голямата си част тя е двупосочна. Около 3 м от профила на улицата 

остават неефективно използвани. Те биха могли да послужат за разширение на тротоара, 

велосипедни алеи или лента за паркиране. Много от големите булеварди и малките улици имат 

възможност да бъдат преструктурирани в полза на пешеходеца и за по-доброто оползотворяване на 

наличното пространство.  

 

 
 

Превземане на тротоарите 

Типичен проблем на удобството на пешеходеца са превзетите тротоари. Често тротоарни площи се 

използват за паркиране, зимни градини на заведения или други преместваеми обекти. Понякога маси 

на заведения не оставят никакво място за преминаване по тротоара. Често превзетите тротоари 

стават още по неизползваеми заради недобре поставени стълбове, колчета или телефонни кабини. В 

районите с действащо платено паркиране проблемът с превземането на тротоарите от автомобили е 

частично решен. Друг чест причинител на неудобства са неподдържаните корени на дърветата, 

надигащи тротоарните настилки. 
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Откъснати и фрагментирани пешеходни пространства 

В район „Одесос“ съществуват малки градинки и други пешеходни пространства, които нямат връзка с 

пешеходната среда. Те остават изолирани и не може да бъде използван пълният им потенциал на 

обществени пространства. Различни зони с широки тротоари и зелени площи остават откъснати една 

от друга и не функционират като мрежа. Показаната на снимката ул. "8-ми Ноември" е като остров, 

откъснат от пешеходните градски пространства. 

 

 
 

Привлекателност 

Липса на "дизайн код" - компрометиране на фасади с рекламни материали 
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По най-главните улиците с пешеходни потоци има най-голяма гъстота на използване на помещения с 

търговска цел. Рекламите по партерните площи често компрометират качеството на фасадите. 

Понякога исторически орнаментирани фасади остават скрити зад светещи рекламни материали. 

Липсва единна стратегия, която да регламентира обща визия за рекламите и да регулира техния обем 

и съдържание, което позволява появата на индивидуални и неподходящи решения за всеки отделен 

обект. Покриването на фасади с рекламни табели се отразява негативно на атрактивността и 

архитектурния облик на улиците.  

 

 
 

Проблемно градско обзавеждане и липса на единна концепция  

Пейките, капаците на шахтите, осветителните тела, предпазните колчета, кошчетата за боклук и 

всички други елементи на градското обзавеждане са напълно различни по различните градски улици. 

Липсва единна стратегия за еднаквост на материалите и елементите. Същото важи и за настилките по 

тротоарите и бордюрите. Тези разлики затрудняват поддръжката и нарушават атрактивността на 

градската среда. Част от градските елементи не са достатъчно устойчиви на вандалски прояви и 

биват счупвани скоро след монтажа им. 

Визуално замърсяване 

Големите контейнери за боклук често са на най-видимите места на улицата, понякога дори са 

поставени върху пешеходни пътеки. Освен че затрудняват придвижването, те намаляват 

атрактивността на улиците. Рушащите се фасади на исторически сгради и преградите пред тях 

привличат голямо внимание сред туристи и гости на града. Това се отразява негативно на 

пешеходната атрактивност. 
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4.1.3 Потенциали  

Безопасност  

Намаляване на транзитния трафик и опасността от инциденти 

Голяма част от трафика в централната част на „Одесос“ има възможност да бъде пренасочен по 

обходни маршрути. Това е потенциал за по-малко опасни места и по-малко транспортни инциденти. 

Изнасянето на трафика и преосмислянето на разпределението на пространството на главните улици е 

потенциал за създаване на безопасна, достъпна и привлекателна среда и за намаляване на броя на 

транспортните инциденти в рамките на район „Одесос“. 

 
 

Създаване на по-осветени, безопасни и живи улици 
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Голяма част от градските улици имат потенциала да бъдат много по-безопасни, привлекателни и 

посещавани. Подобряването на осветеността и обвързването на обществени пространства в една 

обща мрежа би направило малки и странични улици, улици близки до училища и детски градини, по-

посещавани и желани. Когато на една улица има живот, хората по нея се чувстват по-защитени и са 

по-склонни да минават по нея.  

 

Полезност 

Потенциал за ефективно използване на големите булеварди 

Потенциал е ширината на големите булеварди да бъде използвана по-оптимално и да задоволи 

нуждите на по-голям брой преминаващи. Отвеждането на трафика от централните булеварди дава 

възможност за свиване на габаритите на пътните платна и премахване на светофарни секции. 

Освободеното място е потенциал, който може да се използва за подобряване на пешеходната 

достъпност и създаване на адекватна велосипедна инфраструктура. Главните автомобилни 

булеварди, минаващи през „Одесос“, са и главни трасета на пешеходните потоци. Тяхното 

преструктуриране ще увеличи полезността им в контекста на целия град.  

 

 
 

Потенциал за обвързване на ключови сгради и обществени пространства в 

една обща мрежа 

Многобройни обществени сгради и приятни и атрактивни градски пространства са разпръснати по 

цялата площ на „Одесос“. Сред тях са училища, детски градини, обществени институции, 

туристически атракции, градски паркови и площадни пространства и още много други. Тяхната 

разпръснатост е потенциал да бъдат свързани в една удобна, атрактивна и пешеходно достъпна 

мрежа.  
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Потенциал за създаване на нови знакови обществени пространства 

Варна разполага със свободни обществени пространства в централната си част, които са потенциал за 

бъдещо развитие и създаване на нови атрактори и обществени функции. Двете най-големи са 

поетапното освобождаване на зоната на пристанището и т.нар. "дупка" между бул. "Княз Борис I" и 

"Филарет". Свободните територии в гъстата градска среда са потенциал за бъдещо полезно ползване, 

наситено с градски функции. 

 

Потенциал за съживяване и насищане с функции на знакови сгради 

Пустеещите сгради с изявена архитектура са потенциал за развитието на пешеходната градска среда. 

Пустеещите пространства могат да бъдат наситени с функции, които да привличат интерес сред 

гражданите. Реставрирането на знакови неизползвани сгради по ул. "Преслав", ул. "Цариброд", ул. 

"Дръзки" би променило смисъла и функцията на целите улици. 

Потенциал за превръщане на пространства в пешеходни 

В централната част на Одесос съществуват улици, по които пешеходците са в пъти повече от 

автомобилите. Отсечки от улиците "Преслав" и "Цар Симеон" и други нямат почти никаква транзитна 

автомобилна функция. Близостта им до съществуващите пешеходни пространства е потенциал за 

създаването на нови такива, които ще подобрят условията за устойчиви форми на градска мобилност, 

без да създават трудности за автомобилното придвижване в района. 

 

Удобство 

Потенциал - подобряване на настилката - повече пешеходци 
Лошото състояние на тротоарите и бордюрите, наличието на локви и кални места са проблем, чието 

решаване може да даде бързи резултати. Проблемите в уличната настилка всъщност са потенциал за 

подобрение. Качествената настилка веднага прави една улица по-предпочитана за преминаване, по-

атрактивна и жива. 

 

Потенциал да се освободят обществени площи чрез регулиране на 

паркирането и поставянето на обекти 

Големи обществени площи от тротоари, площади и зелени пространства.  

Паркирането в Одесос е безплатно извън рамките на Синя зона, което на практика означава, че всеки 

шофьор може да използва по 15 кв.м обществено пространство напълно безплатно. Използваните 

квадратни метри площи за паркиране са част от общественото пространство, което принадлежи на 

всички. Премахването на неправилно паркирали автомобили значително ще подобри удобството за 

придвижване на пешеходците. Подобно на неправилно паркиралите автомобили множество 

преместваеми обекти също са преграда за пешеходците и възпрепятстват техния комфорт при 

преминаване. 

 

Потенциал за разширение на тротоарните площи 

На много главни и второстепенни улици широчината на тротоарите е минимална, а тази на пътното 

платно е по-широка от необходимото. На улици като "Преслав", "Сан Стефано", "Русе", "Хан Омуртаг", 

"Д-р Пискюлиев" и още много други тротоарите могат да бъдат разширени, без да затруднят 

автомобилната пропускливост.  

 

Потенциал за достъпност на трудно подвижни хора и родители с колички 

На много места по продължение на главните булеварди съществуват подлези с потенциал да се 

изградят наземна пешеходни връзки. С такива преустройства много градски зони могат да се 

превърнат в лесно достъпни и привлекателни места за пешеходците и особено за хора със затруднено 

придвижване, възрастни хора, малки деца и хора с детски колички. Предложените мерки 
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чувствително ще разширят периметъра на обход, който хората с проблемно придвижване могат да 

извървят. 

 

Привлекателност 

Потенциал за обща визуална идентичност 

Централната част на Варна с нейното архитектурно разнообразие има потенциала да наложи 

критерии за идентичност на архитектурната среда. Въвеждането на концепция за използването на 

еднотипни материали и цветове от определена палитра, които да отговарят на градската 

идентичност, би създало хармония в единния архитектурен градски облик. 

 

Потенциал за създаване характерна идентичност чрез градско 

обзавеждане 

Дизайнът на пейките, уличните лампи, пожарните хидранти, кашпите с цветя, капаците на шахтите, 

кошчетата за боклук придават на градската среда определена запомняща се идентичност. Варна има 

потенциал да разкрие пред света своята идентичност чрез изработване на интересен, практичен и 

устойчив дизайн на градското обзавеждане. 

 

Морето - потенциал за градския пейзаж 

Най-уникалното и характерно предимство за централната част на Варна е морето като част от 

градския пейзаж. За някои перпендикулярни на него улици - "Сливница", "Сан Стефано", "8-ми 

Ноември", морето е визуален завършек. Изброените места, както и още други, имат потенциала 

уникалните гледки към морето да бъдат подчертани и по-атрактивни за придвижващите се пеша хора.  

 

Потенциал за провеждане на временни мерки и оценяване на тяхното 

въздействие 

В активно посещавания от пешеходци център на града бързо могат да бъдат приложени временни 

мерки като краткосрочно затваряне на улици, поставяне на провокативни временни обекти и улични 

изкуства. По този начин могат да се тестват бързо и евтино потенциалите на определени 

пространства да се превърнат в пешеходни. Търсенето на критика и обратна връзка при временни 

прояви може да спести средства на общинския бюджет преди въвеждането на по-скъпи и дълготрайни 

мерки. 

4.2 Проверка на пешеходната достъпност на ниво улици 

Виж схема: 5 улици - подробно обследване 

Виж схема: ул. Цар Симеон I, съществуващо положение 

Виж схеми: ул. Преслав, съществуващо положение 

Виж схема: ул. Сан Стефано и ул. 8 Ноември, съществуващо положение 

Виж схема: ул. 27-ми Юли и ул. Михаил Колони, съществуващо положение 

Виж схема: Бул. Приморски, съществуващо положение 

 

Име на улицата Улица „Цар Симеон I“ 

Ключови данни 

 

Обобщение на проверка, извършена от Ивайло Добрев и Максим Недков 

и резултати от проведен на 05.01.2019 ходещ семинар 

 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари Обобщена оценка - 1.6. Видими са 14 вида различни настилки. 
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Бордюрите са в окаяно състояние, но са гранитни. Поради недоброто 

вертикално планиране, липсата на адекватна канализация, както и 

непочистването на колектора до гарата, при проливни дъждове водата 

прониква в сградите и компрометира тротоарната настилка. Налични 

стъпала, излизащи повече от 30 см, преместваеми обекти, неправилно 

поставени знаци, повдигнати коренови системи на повечето дървета, 

правят тротоарите недостъпни за хора, и невъзможни за преминаване от 

хора със затруднения. 

Велосипедни алеи 

Обобщена оценка - 0.  Липсват прокарани такива. Денивелацията е 

голяма в горният край на улицата. Широчината от около 16 до 17 метра, 

позволява провеждането на двупосочна такава. 

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

Лентата е една, движението е еднопосочно с паркиране в ляво, а след 

парка „Ген. лейт. Илия Дончев“ до подлеза двустранно. Настилката е 

асфалтова с лошо качество, като липсата на удачна канализация и 

голямото количество вода е изронило асфалта на места, като се открива 

старата настилка от квадратно, гранитно, цепено паве 100x100x100, 

шарка рибни люспи. Паветата са изключително добре запазени и е 

препоръчително запазването и пренареждането им, ако е необходимо, 

след разкриване на асфалта. 

Паркинг 

Паркирането е решено чрез синя зона. Служителите минават често. 

Липсва присъствие на общинска полиция, поради което се наблюдава 

нерегламентирано спиране извън очертанията на зоната. Около 

пресичането на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Козлодуй“ над Дом на техниката 

се е образувал нерегламентиран паркинг. Съчетано с наличието на 

оградни пана и колчета пешеходното преминаване, което се явява и 

подход към Етнографския музей, е почти невъзможно. 

Кръстовища 

Кръстовищата са малки с често нарушена видимост, поради недобре 

разположените контейнери и спрели неправилно коли. Използват се 

основно от живущите в квартала, както и доставчиците на търговците. 

Предразполагат към повдигане на пешеходните пътеки и намаляване на 

скоростта чрез въвеждане на Зона 30 км/ч. 

Пешеходни 

пътеки 

Липсват очертани зебри, което съчетано с проблемните тротоари, прави 

движението на пешеходци затруднено и хаотично. 

Сигнали  

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Осветление 

Осветлението е едностранно по улицата решено с промишлени стълбове. 

Не работи от улица „Дебър“ до ул. „Цариброд“. Цветна температура 3600 

K  “топла“. Общо чувство за осветеност от търговските обекти до 22 

часа. След този час особено около ул. „Козлодуй“ е особено тъмно. Там 

стават и повечето обири и престъпления. 

Улично 

обзавеждане 

Липсва такова освен в парка. В парка има и чешма, която ако работи 

прави локви, тоест не е заустена правилно. Има огромна нужда от 

подновяване на мебелите, осветяване на паметниците и подмяна на 

осветлението като цяло, ремонт на тоалетната и автоматизирането и. 

Тоест да работи 24 часа. 

Озеленяване 

Кореновата система на дърветата по улицата е повдигнала плочите, 

поддържани са рядко и некачествено, което води до появата на 

израстъци и нарушаване на тротоарната настилка. В парк „Ген. лейт. 

Илия Дончев“ има чинари и други дървесни видове. Храстите не са 
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поддържани, а когато израснат се ползват за тоалет. Озеленяването 

между Планет и ДЗИ е тотално неподдържано, ала е част от парка. 

Неприветливият му вид създава чувство на безпокойство у дамите. 

Безопасност 

Като цяло улицата е доста широка и предвид денивелацията и би 

трябвало да се усеща като безопасна. В действителност, рушащите се 

фасади на архитектурни паметници, тъмнината, неправилно спрелите 

автомобили и контейнери, правят тази така жива навремето улица да се 

усеща като опасна. 

Земеползване 

Частна собственост. По улица „Цар Симеон“ над ул. „Цариброд“ е 

разположен обществен парк градина с площ 4104 кв.м. Простира се и 

пред входа на ДЗИ. 

Знаци и 

указателни 

табели 

Единствено знаци, указващи посоките на движение и регулиращи синя 

зона. Указателни табели за музеите на Възраждането и Етнографския 

липсват. Рекламните табели са хаотично разположени, липсва контрол и 

са основна пречка за достъпността на пешеходците. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци Внимателни са поради лошото състояние на тротоарите  

Шофьори 

Сравнително ниска скорост, около 30 км/ч, поради това че улицата е 

тупик и повечето пешеходци са на платното, на шофьорите им се налага 

да са бдителни. Неправилно разполагане на контейнери и реклами 

възпрепятстват видимостта. 

Велосипедисти 
Почти липсват поради липсата на вело алея, лошите настилки, както и 

наличието на такава по ул. „Преслав“ 

Име на улицата Ул. „Преслав“ 

Ключови данни 
Обобщение на проверка, извършена от Ивайло Добрев и Максим Недков 

и резултати от проведен на 05.01.2019 ходещ семинар 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари 

Ремонтирани, тесни, с много препятствия и стеснявания, използвани 

хубави материали, заети от поставяеми обекти, оградени от строителни 

огради 

Велосипедни алеи 
Налични; опасни завои; неприемливи колчета; пълни с пешеходци; само 

по част от улицата; липса на видимост при пресичане на улиците   

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

Твърде широка лента за движение и паркиране; неефективно 

земеползване; удачно използване на паветата за забавяне на трафика, 

паркирали автомобили, заемащи много място и скриващи видимостта на 

пешеходците 

Паркинг 

прекалено голямо пространство; възможно преструктуриране, липса на 

видимост и проходимост, косо паркиране - заема много място и скрива 

погледа на пешеходците 

Кръстовища 

Трудно пешеходно пресичане на бул. "Приморски"; липса на видимост 

при ул. "Одесос"; другите пресичания са по-малко проблемни, южният 

участък на ул. "Преслав" е труден за пресичане 

Пешеходни 

пътеки 

Наличие на пешеходни пътеки, липса на пешеходна пътека северно от 

кръстовището с ул. "Одесос", липса на удобен достъп и скосени 

бордюри; проблеми с видимостта при пресичане 

Сигнали 
Неработещ светофар при ул. „Хан Омуртаг“, липса на сигнал при 

пресичането на бул. "Приморски" 

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
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Осветление 
Работещо с еднакви улични лампи, северният участък е по-добре 

осветен от южния 

Улично 

обзавеждане 

Единен стил на улично обзавеждане, потенциал за обособяване на още 

кътове с пейки; проблемно поставяне на контейнери, възможност за 

подобряване на уличното обзавеждане на пл. "Мусала". 

Озеленяване 

Пл. „Мусала“ - потенциал за по-добро озеленяване, подмяна на 

изсъхнали дървета по продължение на цялата улица, възможност за 

подобряване на озеленяването в южния край на улицата 

Безопасност 

Малък трафик север; голям трафик юг; осветена и сигурна улица; 

проблемна безопасност на велосипедистите; опасно пресичане на бул. 

"Приморски" и южния край на ул. "Преслав", павираният участък забавя 

скоростта на движение 

Земеползване 

Потенциал за по-ефективно земеползване; повече пространства за 

пешеходци, градска мебелировка и социални функции, редуциране на 

паркирането по улицата 

Знаци и 

указателни 

табели 

Съществуват указателни знаци за туристическите обекти; липсва добро 

обозначаване на вело алеята  

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци 
Принудени да вървят по платното и вело алеята, случват се конфликти с 

велосипедисти и шофьори 

Шофьори Често паркиране на вело алеята или други забранени места 

Велосипедисти Чест конфликт с пешеходците по алеята 

 

 

Име на улицата Ул. „Сан Стефано“ 

Ключови данни 

Обобщение на проверка, извършена от арх. Венцислава Недялкова и арх. 

Невена Вълчева и резултати от проведен на 05.01.2019 ходещ семинар 

Разгледаният участък свързва ул. „Преслав“ (п-д Сан Стефано) с плувен 

комплекс Приморски,  бул. „Приморски“, начало на Морска градина, 

Пристанищна зона и Морска гара 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари 

Реновиран наскоро,  недобре поддържан, твърде тесен на места, с 

препятствия – преместваеми обекти, дървета, стълбове, стълби към 

входове на сгради и др. 

Велосипедни алеи 

Двупосочна вело алея от една и съща страна, тясна, с предпоставки за 

ПТП-та на завоите, добра поддръжка, неадекватни ограничители от 

автомобилния трафик. Често се използва от пешеходци при наличие на 

препятствия по тротоара – предпоставка за ПТП  

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

Еднопосочна улица, посока бул. „Приморски“, прекалено широко пътно 

платно 

Паркинг 

Едностранно перпендикулярно паркиране пред РДВР. Едностранно, 

успоредно паркиране в отсечката между п-д „Сан Стефано“ и ул. „Граф 

Игнатиев“. Регулиране на паркирането чрез Синя Зона. 

Кръстовища 
Основните кръстовища с ул. „Одесос“ / ул. „Преслав“ и бул. „Приморски“ 

не функционират оптимално за пешеходеца и имат нужда от подобрения 
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Пешеходни пътеки 

Липсват такива на места. При някои от съществуващите няма скосяване 

на бордюрите или скосяванията не са адекватно разположени според 

пешеходната пътека. 

Сигнали 
Един единствен светофар при бул. „Приморски“, не дава предимство на 

пешеходците при пресичане. 

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Осветление 
При ремонта не са подменени стълбовете за осветление. Много лампи не 

работят, липсва поддръжка. 

Улично 

обзавеждане 

Наличие на 2 пейки пред РДВР и още 2 пред входа на “Големите Терми”. 

Нужда от допълнителни места за отдих по протежението на цялата 

улица, на подходящи за това места. Неадекватни (счупени, не вдъхват 

сигурност) ограничители от автомобилния трафик. 

Озеленяване 

Липсват зелени площи.  Ново засадени дървета с лоша поддръжка, 

отчасти вече неспасяеми. Изпочупени и като цяло неадекватни бордюри 

около старите дървета. Неадекватно напояване на всички налични 

дървета. 

Площад (паркинг) Сан Стефано без дървета като източник на сянка. 

Безопасност 

Сравнително активна улица поради търговския си характер. Отчасти 

тесни тротоари, чувство за дискомфорт. Липсващо или 

нефункциониращо осветление на места. Бързи автомобили. 

Земеползване 

Неподдържани сгради, отчасти с висока архитектурна стойност 

(паметници на културата), опасност от падащи предмети, ограждения 

възпрепятстващи пешеходния трафик по тротоара. 

Необитаеми сгради и прилежащи към тях пространства с потенциал като 

нови атрактори (пример някогашния ресторант Океан). 

Знаци и 

указателни табели 

На места табели, упътващи към архитектурни забележителности. 

Липсващи табели с наименования на улици и номера на улици. 

Неадекватно поставени пътни знаци, препятствия за пешеходеца, липса 

на видимост за шофьорите. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци 
Пешеходците са принудени да използват вело алеите или пътната лента, 

поради стеснявания на тротоарите и наличие на препятствия на места.  

Шофьори 

Шофьорите не винаги спазват ограничението на скоростта, паркират на 

забранени за това места, в повечето случаи изчакват на пешеходни 

пътеки.  

Велосипедисти Съобразяват се, освен на завои и когато има пешеходци на вело алеята. 

 

 

 

 

Име на улицата Ул. „8 Ноември“ 

Ключови данни 

Обобщение на проверка, извършена от арх. Венцислава Недялкова и 

арх. Невена Вълчева и резултати от проведен на 05.01.2019 ходещ 

семинар. 
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Изцяло пешеходна улица, свързваща ул. „Сан Стефано“ и бул. 

„Приморски“. Атрактивни обекти, културни ценности - Малки Римски 

Терми, Музей за историята на Варна и църквата Св. Параскева 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари Пешеходна улица с настилка от керамични павета 

Велосипедни алеи Не съществува обособена вело алея 

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

Не съществуват 

Паркинг 
Не съществуват по протежение на улицата, паркинг за 3 автомобила 

пред Областно ръководство Варна при ул. „Сан Стефано“ 

Кръстовища 

Ул. „8 Ноември“ пресича бул. „Приморски“, без директен подход за 

пешеходци 

Липса на дефиниран вход към ул. „8 Ноември“ откъм ул. „Сан Стефано“  

Пешеходни 

пътеки 

Не съществуват. Подходящо местоположение за бъдещи пешеходни 

пътеки на ул. „Сан Стефано“ между Супермаркет Одесос и Областно 

ръководство Варна и при пресичането на ул. „8 Ноември“ с бул. 

„Приморски“ 

Сигнали Не съществуват.  

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Осветление 
Уличното осветление е подменено (подновено) с ремонта, но на 60% не 

функционира 

Улично 

обзавеждане 
3 пейки + 2 пейки пред Музея за история на Варна 

Озеленяване 
Неподдържана градинка пред Музея за история на Варна, липса на друга 

ниска растителност. Недобра поддръжка на ново засадените дървета. 

Безопасност 

Чувство за несигурност в късните часове поради липса на осветление, 

слаба пешеходна активност, нужда от популяризация на обществените 

сгради и атракционни по протежението на улицата, движещи се 

автомобили въпреки забраната 

Земеползване 

Струпване на сгради паметници на културата, нужда от поддръжка, 

реставрация и популяризация. Няма достъп до Музея за история на 

Варна откъм улица „Граф Игнатиев“ 

Знаци и 

указателни 

табели 

Липса на единна естетика на информационните табели 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци Адекватно поведение 

Шофьори Навлизат в забранена за автомобили улица 

Велосипедисти Не са наблюдавани 

 

 

Име на улицата ул. „Михаил Колони“ 

Ключови данни 

Проверката е проведена на 23.12.2018. от арх. Венцислава Недялкова и 

арх. Невена Вълчева. Улицата попада в 8-ми микрорайон на район 

„Одесос“. 
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УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари 

От страна на четните номера стеснени участъци, от страна на нечетни 

номера е затруднено преминаването в зоните на контакт с тревните 

партери, нарушена тротоарна повърхност от кореновата система.  

Велосипедни алеи 

Kъм момента липсва велосипедна инфраструктура. Изграждането на 

вело алеи ще допринесе за развитие на безопасна велосипедна мрежа, 

която да свърже ЦГЧ с Морската градина. 

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

две и една за паркиране на автомобили. 

Паркинг 
Паркира се както на улицата успоредно, така и върху паркоместа на 

тротоара перпендикулярно. 

Кръстовища Едно кръгово 

Пешеходни 

пътеки 
липсват маркировки, скосявания на тротоарите в зоните на пресичане. 

Сигнали Не са налични 

 

Осветление 

Налични са осветителни стълбове от двете страни на тротоара, Липсват 

на места осветителни тела. Нужни са подобрения поради недостатъчна 

осветеност на някои участъци. Някои стълбове възпрепятстват 

пресичането. 

Улично 

обзавеждане 

Липсват адекватни елементи на удобно градско обзавеждане, които да 

насърчават по-продължителен престой в публичните пространства. 

Озеленяване 

Не са възстановени липсващите дървесни видове. Необходима е по-

добра поддръжка и облагородяване. Кореновата система е разрушила 

целостта на тротоара, а ограничаването на тези зони с бордюр създава 

сериозна опасност за пешеходците и стеснява допълнително 

проходимата част на тротоара. 

Безопасност 

Нужни са подобрения в две направления – улично осветление и 

освобождаване на пешеходните пространства от препятствия. 

Наблюдават се спорадични пешеходни придвижвания по пътното платно 

поради затруднено преминаване по съществуващата пешеходна 

инфраструктура. 

Земеползване 

Тук се намира и входът към СОУ „Климент Охридски“. Преобладаващата 

жилищна функция и недостатъчното наличие на активни партерни нива 

представлява предизвикателство. 

Знаци и 

указателни 

табели 

Липсва сигнатура за близкостоящи значими културни обекти като 

църквата Св. Архангел Михаил, Малки терми, Големи терми и др. 

 

Пешеходци 
Често се движат по пътното платно в участъка до пешеходната улица 

„Княз Борис I”, тъй като има слабо изразен автомобилен трафик.  

Шофьори 
Нетолерантно отношение към пешеходците - в почивните дни, когато не 

важи Синя зона, нерядко паркират върху пешеходните пътеки 

Велосипедисти 

Към момента няма специално обозначена вело алея, но колоездачите 

избират този маршрут. С изграждането на велосипедна инфраструктура 

ще се създаде благоприятна среда за колоездачите с пряк достъп до 
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алтернативен вход към Морската градина. 

 

 

Име на улицата ул. „27-ми юли“ 

Ключови данни 

Проверката е проведена на 23.12.2018. от арх. Венцислава Недялкова и 

арх. Невена Вълчева. Улицата попада в 8-ми микрорайон на район 

„Одесос“. 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари 

Недостатъчно широки, затруднено придвижване на хора с детски 

колички и невъзможно разминаване на хора с пазарски чанти, 

пешеходците нерядко се движат по пътното платно, ако са група повече 

от един 

Велосипедни алеи 

Няма налична велосипедна инфраструктура, но има добри предпоставки 

за изграждане на велосипедна алея, която да свърже пешеходната 

улица „Княз Борис I“ с Морска градина. 

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

Две ленти и една за паркиране 

Паркинг Паркира се на улицата съобразено с регламента на Синя зона 

Кръстовища Едно кръгово на юг 

Пешеходни 

пътеки 

Не навсякъде обозначена пешеходна пътека, липсват скосявания на 

бордюра, маркировка, тактилна настилка 

Сигнали Няма налични 

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Осветление 
Само от едната страна на улицата /четни номера/, неработещо, не 

създава чувството за безопасност на пешеходците 

Улично 

обзавеждане 

Струпването на елементи на градско обзавеждане в тупиковата част на 

улицата към пешеходния бул. „Княз Борис I” блокира визуално достъпа 

до улицата, създава неприветливо усещане и пешеходците избягват този 

маршрут 

Озеленяване 
В добро състояние и поддържано във вид на дървесна растителност, не 

са налични зелени партери и кашпи 

Безопасност 

Идентифицирани са проблеми с безопасността. Статическите данни 

сочат за  повишени нива на престъпността. Вероятно се дължи на по-

слаба активност в нощните часове, която може да се обясни с 

неработещото улично осветление 

Земеползване В добро състояние, активни партерни нива 

Знаци и 

указателни 

табели 

Липсва сигнатура за близкостоящи значими културни обекти като 

църквата Св. Архангел Михаил, Малки терми, Големи терми и др. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци 

Когато се придвижват в по-големи групи избират пътното платно, което 

създава риск за тяхната безопасност. Неатрактивен вход в тупиковата 

част не привлича пешеходците. 

Шофьори 
В почивни дни автомобилите се паркират и от двете страни на пътното 

платно. Създават се конфликти между пешеходци и шофьори. 
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Велосипедисти 
Не се придвижват към момента в специално обособена вело алея, но  

избират този маршрут заради връзката с Морската градина. 

 

Име на улицата Бул. „Приморски“ 

Ключови данни 

Обобщение на проверка, извършена от арх. Чавдара Николова и Максим 

Недков и резултати от проведен на 05.01.2019 ходещ семинар. 

Бул. „Приморски“ обгръща компактния град и тангира край морските 

зони на награда. Този булевард има голям потенциал да се развие като 

променада от гарата до морска градина, има интересни обекти, погледи 

към морето, контакт със стария град, достъп до Морска гара, но засега 

той не е развит. Той започва от Гаровия площад и завършва в 

пресечната си точка с бул. „Цар Освободител“. Сменя на три пъти 

профила си. Първия сегмент е от гарата до басейн „Приморски“ покрай 

пристанището, в тази част той е най-широк с 4 ленти и надлъжни 

паркинги. Вторият сегмент от басейна до подлеза на Фестивален 

Комплекс (ФК) тангира Морска градина. В тази част булевардът е 

значително по-тесен – 2 ленти и тротоари от двете страни. Третият 

сегмент отново се разширява 3-4 ленти, но за сметка на тротоарите от 

страна на Морска градина. 

Обследването се съсредоточава в първите 2 сегмента от гарата до ФК, 

като по време на пешеходния семинар беше посетен само първият 

сегмент. 

УЛИЧЕН ДИЗАЙН 

Тротоари 

Профилът на тротоарите постоянно се сменя, не е осигурен пешеходен 

комфорт, има свивания, на места прекъсвания, лоши настилки. От 

страната на пристанището, където има потенциал за променада и вело 

алея, пешеходната достъпност е изцяло неглижирана. 

Велосипедни алеи Няма. Предвидена е в ОУП. 

Ленти за 

движение на 

превозните 

средства 

От Гаров площад до завоя преди басейна лентите са 4, което дава 

предпоставки за висока скорост, която от своя страна създава чувство за 

несигурност у пешеходците. След това лентите стават две преди 

светофара, което създава тапа на движението. Автобусните спирки, за 

едната от които няма създадено уширение, също са предпоставки за 

задръстване. 

Паркинг 

В първия сегмент покрай пристанището има паркинги почти по цялата 

дължина, от тази страна съответно няма добри условия за пешеходство. 

Пред Римски терми има успоредно паркиране, което отнема от тротоара 

и пречи на пешеходците. Във втория сегмент се наблюдава неправилно 

паркиране по тротоарите от страната на сградите 

Кръстовища 

Най-сложно е кръстовището с ул. „Сан Стефано“, то е натоварено и 

широко, вход е към вълнолома и се ползва много от пешеходци и много 

деца (отиващи към басейна), веднага след него е автобусната спирка. 

Нужда от реорганизация. Всички други кръстовища са Т-образни и 

значително ненатоварени, но се излиза трудно на булеварда поради 

високата скорост на колите. 

Пешеходни 

пътеки 

Пред входовете на пристанището има две добре поддържани пешеходни 

пътеки, на светофарите също има, но на по-малките Т-образни 

кръстовища липсват пешеходни пътеки, там пресичането е трудно 

поради високата скорост, на места видимостта е лоша. 
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Сигнали Почти не се забелязват сигнални табели. 

КОМФОРТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Осветление Налично, както на повечето места в града не достатъчно силно. 

Улично 

обзавеждане 

Липсва единство на визията, наблюдават се стари ненужни цветарници, 

няма достатъчно кошчета, на места елементите се натрупват без да са 

подредени така, че да не пречат на човекопотока. Наблюдават се 

рекламни билбордове, които пречат на видимостта. 

Озеленяване 

Наблюдава се хубава едра растителност, но наличните зелени площи не 

са добре поддържани, особено в сегмента покрай пристанището, където 

това би подобрило изгледа към индустриалните сгради. 

Безопасност 
Бързата скорост създава усещане за несигурност у пешеходците, 

особено при пресичане. 

Земеползване 

Стабилните постройки са предимно от страната на града, към морето 

има индустриални постройки на пристанището. В първия сегмент 

функциите са предимно административни. Жилищни сгради има след 

Римски терми. Има малко партери с обществени функции. 

Знаци и 

указателни 

табели 

Почти липсват 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

Пешеходци Пешеходците са малко, усещане за безлюдност. 

Шофьори Движението е достатъчно бързо, за да създава усещане за несигурност 

Велосипедисти Почти няма. 
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5 Действия за подобряване на пешеходната 

достъпност 

Настоящият план за пешеходна достъпност на територията на район „Одесос“ се фокусира върху 

предлагането на мерки и действия, подобряващи политиката на община Варна към развитието на 

публичните пространства, подкрепата на пешеходството, устойчивите форми на мобилност и  

ограничаването на автомобилния трафик. Този план следва примера на много градове по света, 

където трансформацията на градската среда поставя в центъра хората, публичните пространства и 

обществения живот. Доразвиването и прилагането на този план би утвърдил Варна като град с 

човешки мащаб. 

С цел цялостно развитие на градската среда се предлагат мерки на ниво район и план за 

действие, обвързващ минали, текущи и бъдещи намеси в централна градска част. Положителният 

опит може да се отнесе в последствие и към други части на града. 

5.1 Предлагани действия на ниво район  

Развитието на градската среда и окуражаването на пешеходната активност са в пряка и реципрочна 

зависимост. В тази глава се предлагат общи мерки на ниво район, обособени в четири тематични 

области: мобилност, градска идентичност, публични пространства и обществен живот. 

Прилагането им ще направи центъра на Варна по-привлекателен и достъпен за хората. Акцентът на 

мерките е върху повишаване на безопасността, полезността, удобството и привлекателността на 

пешеходната мобилност 

5.1.1 Мобилност 

Пешеходният и велосипедният трафик се увеличават, като се полагат усилия за подобряване на 

условията за придвижване. Въпреки това автомобилният трафик е натоварен и оказва влияние върху 

качеството на публичните пространства и обществения живот в града. За подобряване условията за 

пешеходство е необходимо да се предложат мерки за четирите компонента на градската мобилност: 

пешеходно, велосипедно, автомобилно движение и обществен транспорт. 

 
Пешеходно движение /схема атрактори и генератори/ 
Безопасност: 

- Създаване на зони с успокоено движение (споделени улици, Зона 30 км/ч); 

- Физически мерки за намаляване на скоростта (повдигнати пешеходни пътеки, изнесени 

бордюри при кръстовища и др.); 

- Подобряване на уличното осветление. 

Полезност: 
- Разширяване на пешеходната мрежа (5.1.Схема: Нови атрактори и генератори). 

Удобство: 

- Премахване на препятствия по тротоари и пешеходни пространства; 

- Преразглеждане на схемата за преместваеми обекти и осигуряване на безконфликтна среда; 

- Определяне на конкретни места за съдове за сметосъбиране; 

- Повишаване на качеството на настилките; 

- Осигуряване на достъпна среда за хора със затруднено придвижване (хора с увреждания, хора 

с детски колички, възрастни, деца и др.); 

- Подобряване и профилактика на подлези. 
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Привлекателност 

- Създаване на наредба за градска среда с указания за настилки и други елементи на градския 

дизайн; 

- Провеждане на кампании и инициативи за стимулиране на пешеходството (напр. Ден без 

автомобили, Пеша на училище, Пеша на работа, Паркинг ден). 

Велосипедно придвижване /схема с нови вело връзки/ 
- Развитие на свързана и безопасна велосипедна мрежа (5.2 Схема: Велосипедна мрежа с нови 

сегменти); 

- Развитие на общинска система за споделен велосипеден транспорт; 

- Обследване на съществуващите велосипедни трасета и прилагане на мерки за подобряването 

им; 

- Изграждане на нови велосипедни трасета, отнемайки пространство от уличното платно, а не 

от тротоарите. 

Обществен транспорт  
- Оптимизиране на мрежата на обществения транспорт; 

- Повишаване на честота на обществения транспорт; 

- Увеличаване на работното време на обществения транспорт; 

- Въвеждане на единна система за таксуване, позволяваща прекачвания (пътуване по време); 

- Подобряване на условията при спирки за изчакване на обществен транспорт; 

- Провеждане на кампании за подобряване на привлекателността на обществения транспорт; 

- Пилотно въвеждане на електробус, обслужващ туристически маршрут Термите–Исторически 

музей. 

Автомобилно движение и паркиране 
- Намаляване на автомобилния трафик, навлизащ в центъра, чрез трансформация на главни 

улици; 

- Регламентиране на часове за зареждане (логистика) и за сметосъбиране извън пиковите 

часове; 

- Увеличаване на стойността на синята зона и намаляване на броя паркоместа; 

- Разширяване на обхвата на платеното паркиране – добавяне на зелена зона; 

- Използване на приходите от платено паркиране за подобряване условията за пешеходно 

придвижване и изграждане на обществени паркинги в периферията на центъра; 

- Предложение за нови паркинги в периферията на централна градска част (5.3. Схема: Нови 

паркинги) 

5.1.2 Градска идентичност 

Варна притежава богата културна и природна идентичност. Като един от най-старите градове в 
Европа, тя приютява множество археологически обекти, исторически сгради и пространства. 

Присъствието на морето е основен фактор за развитието и облика на града както в миналото, така и в 

настоящето. Насоки за развитие на градската идентичност: 

- Приоритет на физическите подходи и визуалния контакт с морето; 

- Пълноценно развитие на крайморските зони; 

- Съхраняване и облагородяване на зелената система; 

- Подобряване на посещаемостта и развиване на богатото културно-историческо наследство; 

- Фокус върху човешкия мащаб. 

5.1.3 Публични пространства 
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Публичните пространства във Варна имат своя собствена идентичност благодарение на специфичната 

улична структура, заобикалящите ги емблематични сгради и наличието на разкрити археологически 

обекти. Те са разнообразни, с отличителна атмосфера и предоставят добра основа за разнообразен 

обществен живот. Насоки за развитие на публичните пространства: 

- Повишаване на качеството на публичните пространства; 

- Превръщане на недобре използвани публични пространства или паркинги в качествени 

публични пространства (5.4 Схема: Потенциални нови публични пространства); 

- Активиране на публични пространства чрез осигуряване на разнообразни дейности през 

цялата година; 

- Осигуряване на пешеходни връзки между публичните пространства; 

- Съхраняване и приобщаване на стари сгради към градската среда; 

- Осигуряване на качествени елементи на градския пейзаж. 

5.1.4 Обществен живот 

Различните функции и дейности, както и разнообразните публични пространства в централната 

градска част на Варна, привличат различни хора и от всякакви възрасти. Наблюдава се обаче тяхната 

концентрация по главните пешеходни направления и зони, за сметка на малките улички и 

периферните публични пространства. Развитието на обществения живот е катализатор на 

пешеходство. Насоки за развитие: 

- Осигуряване на дейности по всяко време на деня и годината; 

- Грижа за всички възрастови и потребителски групи; 

- Разнообразни дейности на открито и реорганизиране на публичните пространства; 

- Обследване на промените в обществения живот и предприемане на актуални мерки за 

подсилването и подобряването му. 

5.2 План за действие на ниво район 

Основната стратегия за подобряване на пешеходната достъпност в разглеждания обхват е 

разработването на съществуващата пешеходна зона от линейна и фрагментирана, към мрежова с 

приоритизирани подходи към морето. 

Връзката на града с морето е ключова за идентичността на Варна. Основна цел на плана за действие 
е улесняването на човекопотока през централна градска част между двата ограждащи я булеварда: 

„Мария Луиза“ и „Приморски“. Това ще стане чрез развиване на пешеходната зона от линейна в 
мрежова. Очакваните резултати са обичайно натоварената в летния период пешеходна траектория 

пл. „Независимост“/бул. „Княз Борис I“/бул. „Сливница“/вход на Морска градина да се облекчи, а за 

сметка на това да се увеличи посещаемостта в обхвата на Археологическия резерват и на всички 
ценни културно-исторически обекти в него. Това ще окаже благотворен ефект върху икономиката и 

туризма в обхвата на централна градска част и ще спомогне за съхраняването и регенерирането на 
историческата градска тъкан. 

 

Виж схема: Атрактори и Генератори на пешеходен трафик / Нови направления и маршрути 

Виж схема: Активиране на публични пространства 

Виж схема: Предложения за велосипедна мрежа 

 

5.2.1 Дългосрочен план за действие  
В дългосрочен план се предвижда подобряване на достъпа до централна градска част чрез 

трансформиране на главни улици и разширяване на мрежовата пешеходна зона. Главните 
улици, които обслужват зоната, следва да станат по-удобни и човекопотокът по тях да се увеличи, а 

автомобилното движение да се намали за сметка на добре развит обществен транспорт. Главните 
пешеходни направления в посока морето, разработени в краткосрочния план, следва да придобият 

мрежови характер чрез обособяването на нови пешеходни улици и пространства между тях. 
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Виж схема: Дългосрочен план за действие 

 

Зона 30 

Зони за движение с ограничение 30 км/ч са зони за успокоено движение, където предимството 

е изключителна привилегия на пешеходците и велосипедистите. Улиците се разглеждат като 

публични пространства, които осигуряват спокойно и безопасно място за срещи, игра и отдих, през 

които не преминава транзитен автомобилен трафик.  

При планиране на Зони 30 км/ч е възможно въвеждането на мерки за успокояване на движението -  

повдигнати кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, изкуствени неравности за намаляване на 

скоростта на автомобилите, изравняване на нивото на уличното платно и тротоарите, изнесени 

тротоари в зони на кръстовища и при пешеходни пътеки, и други. 

Положителни въздействия от въвеждането на Зона 30км/ч са намаляване на броя на загиналите и 

тежко ранените от ПТП; намаляване на шума; намаляване на вредните емисии; по-бързо и по-

безопасно придвижване на уязвимите участници в движението; повишаване на качеството на живот с 

оглед на намаленото ниво на шума, улесненото пресичане на улиците и намаления обем на вредните 

емисии. 

 

Трансформиране на главни улици: бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Мария Луиза“, бул. 

„Приморски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Сливница“ 

 

Споделени улици 

При споделените улици пространството се споделя от различните участници в движението - 

пешеходци, велосипедисти, обществен транспорт за превоз на пътници и автомобили. При 

проектиране на споделени улици тротоарът и уличното платно са на едно ниво, включително е 

възможно да не се дефинират „улично платно“ и „тротоар“. Скоростта на пътните превозни средства е 

до 20 км/ч.  

Транзитният автомобилен трафик е ограничен. Поради ниската скорост на движение на автомобилите 

и пешеходно-ориентирания характер на пространството, транзитният трафик избягва тези улици, 

насочвайки се към по-големите булеварди. Това чувствително успокоява територията в сърцето на 

града и допринася за безопасността и привлекателността на градския център. 

 
Наименование на улица Тип улица 

ул. „Александър Рачински“ споделена 

ул. „Цар Петър“ споделена 

ул. „Ген. Колев“ споделена 

ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ споделена 

ул. „Братя Шкорпил“ споделена 

ул. „Батак“ споделена 

ул. „Русе“ споделена 

ул. „Кр. Мирски“ споделена 

ул. „Дунав“ споделена 

ул. „Козлодуй“ споделена 

ул. „Бузлуджа“ споделена 

ул. „Поп Богомил“ споделена 

ул. „Марица споделена 
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ул. „Кавала“ споделена 

ул. „Дебър“ споделена 

ул. „Околчица“ споделена 

ул. „София“ споделена 

ул. „Софроний Врачански“ споделена 

ул. „Граф Игнатиев“ споделена 

ул. „Плиска“ споделена 

ул. „Презвитер Козма“ споделена 

ул. „Вардар“ споделена 

ул. „Хан Крум“ споделена 

ул. „Цар Иван Шишман“ споделена 

ул. „Княз Александър Батенберг“ споделена 

ул. „Хан Аспарух“ споделена 

ул. „Стефан Караджа“ споделена 

ул. „Преслав“ /участък между бул. „Княз Борис  

I” и ул. „Сан Стефано“ / 

споделена 

ул. „Петър Парчевич“ споделена 

ул. „Воден“ споделена 

ул. „Драган Цанков“ споделена 

ул. „Иларион Макариополски“ споделена 

ул. „27-ми юли“ /участък между ул.„Петър 

Парчевич” и бул. „Мария Луиза“ / 

споделена 

ул. „Братя Миладинови“ споделена 

ул. „Опълченска“ споделена 

ул. „Любен Каравелов“ споделена 

ул. „Славянска“ споделена 

ул. „Македония“ споделена 

ул. „Поп Харитон“ споделена 

ул. „Неофит Бозвели“ споделена 

ул. „Д. Бацаров“ споделена 

ул. „Иван Рилски“ споделена 

 

Пешеходни улици и пространства 

Територии, предназначени основно за пешеходно движение, се обособяват по най-

привлекателните търговски улици и пространствата около знакови обществени и 

културни сгради, местата за срещи в града, отдих, игра и събития.  

В тези улици се забранява навлизането на пътни превозни средства, с изключение на тези със 

специален режим на движение. Движението на автомобили за обслужване на обекти (логистика) 

следва да се ограничи по време и място, като максималната скорост на движение на всички МПС е 

под 20 км/ч. Възможно е да се разреши преминаване на велосипедно движение в определени часове 

и части от пешеходните зони, ако това не създава конфликт с пешеходното движение. Възможно е 

съчетаването с обществен транспорт за превоз на пътници. 
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Наименование на улица Тип улица 

ул. „Преслав“ /участък между бул. „Княз Борис 

I” и ул.“Хан Аспарух“/ 

пешеходна 

ул. „27-ми юли“ /участък между бул. „Княз 

Борис I” и пл. ,,Екзарх Йосиф“/ 

пешеходна 

ул. „Михаил Колони“ /участък между бул. 

„Княз Борис I” и пл. ,,Екзарх Йосиф“/ 

пешеходна 

ул. „Панагюрище пешеходна 

ул. „Охрид“ пешеходна 

ул. „Цар Симеон“ /участък между ул. 

„Козлодуй“ и Гаров площад/ 

пешеходна 

ул. „Житна“ пешеходна 

ул. „Хан Омуртаг“ пешеходна 

ул. „Кап. I-ви ранг Добрев“ пешеходна 

ул. „Козлодуй“ /участък между  

ул. „Панагюрище“ и ул. „Цар Симеон“/ 

пешеходна 

 
Главни улици за трансформация 

Основните усилия са насочени към подобряването на условията за пешеходци и велосипедисти чрез 

разширяване на тротоарите и подобряване на местата за пресичане, вкл. осигуряване на наземно 
пресичане вместо през подлези или надлези, приоритизиране на обществения транспорт и 

подобряване на местата за изчакването му, обособяване на велосипедни алеи и осигуряване на 
безконфликтно преминаване на велосипедисти през кръстовища.  

Мерките за автомобилното движение са насочени основно към неговото успокояване и/или 

оптимизиране, като включват стесняване на ширината или намаляване на броя на лентите за 

движение, пренасочването на автомобилния трафик към обходни маршрути, регулиране на 

паркирането и други. 

 

Наименование на улица Тип улица 

бул. ,,Приморски“ главна улица за трансформация 

ул. „Преслав“ /участък  между  

бул. „Приморски“ и ул.,,Сан Стефано“/ 

главна улица за трансформация 

бул. „Сливница“ главна улица за трансформация 

ул. „Шипка“ главна улица за трансформация 

ул. „Одесос“ главна улица за трансформация 

бул. ,,Цар Освободител“ главна улица за трансформация 

бул. „Владислав Варненчик“ главна улица за трансформация 

 

По-долу са показани схеми, илюстриращи възможния профил на главни улици след трансформацията 

им. Основна цел е по-справедливо и оптимално преразпределяне на уличното пространства и 

създаване на безопасни и удобни условия за всички участници в движението и ползватели на 

улиците. 
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Източник: City of Seattle (2017) Streets Illustrated, Seattle’s Right-of-Way Improvements Manual, 

http://streetsillustrated.seattle.gov/ 

 
5.2.2 Краткосрочен план за действие  
В краткосрочен план се предлагат меки мерки за подобряване на пешеходните условия в централна 
градска част и подобряване на пешеходната инфраструктура на 7 улици в 3 направления от 

пешеходната зона към морето. Въпросните 3 направления следват петте най-често ползвани улици и 
достигат ключовите крайморски атрактори: ЖП гара, Пристанище, Морска гара, басейн „Приморски“ и 

Морска градина 

 

Меки мерки*: 

- Успокоена зона с максимална скорост 30км/ч, за целия обхват на централна градска част; 

- Бул. „Княз Борис I“ от пл. „Севастопол“ до Икономически университет да стане споделено 

пространство за пешеходци и градски транспорт; 

http://streetsillustrated.seattle.gov/
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- площад „Мусала“ да се трансформира в пешеходно пространство с възможност за ограничено 

автомобилно преминаване. 

7 улици - 3 направления към морето (5.5 Схема направления към морето) 

 

- ул. „Цар Симеон“; 

- ул. „Преслав“; 

- ул. „Сан Стефано“ и ул. „8-им Ноември“; 

- ул. „Михаил Колони“ и ул. „27-ми Юли“; 

- бул. „Приморски“ (тангираща линия между обхвата на археологическия резерват и 

крайморските зони). 

Виж схема: Краткосрочен план за действие 

 

5.3 Предлагани действия на ниво улици  

5.3.1 Критерии за приоритизиране на избраните улици 

Критериите, по които са избрани улиците с предложени интервенции, са следните:  
-брой пешеходци;  

-съществуващи атрактори и генератори в близост или по трасето на улицата; 
-необходимост от подобряване на сигурността; 

-необходимост от премахване на бариери, затрудняващи пешеходците; 

-приложимост на интервенциите (приоритет по срок и цена);  
-специфични за дадения обхват предложения.  

 
Ул. „Цар Симеон“ е най-често използваната връзка между пешеходната зона и ЖП гарата. Нейната 

инфраструктура е силно компрометирана и е една от двете улици с отчетена най-голяма престъпност. 
Тя е общински приоритет, като предстои да бъде ремонтирана през 2019 г. 

 

Ул. „Преслав“ е естествено продължение на площад „Независимост“ в посока басейн „Приморски“. 
Наблюдават се ценни архитектурни паметници, важни административни и религиозни сгради 

(Областна управа, Католическа църква и др.). Налична е икономическа активност в партерите. Тази 
улица е наскоро ремонтирана и леки мерки по отстраняване на препятствия силно биха подобрили 

пешеходната достъпност. 

 
Ул. „Сан Стефано“, като продължение ул. „Преслав“, е често ползвано пешеходно трасе в посока 

басейн „Приморски“ и Морска гара. Тя осигурява достъп до най-значимия археологически обект във 
Варна - Големи римски терми. Тази улица е наскоро ремонтирана и леки мерки по отстраняване на 

препятствия силно биха подобрили пешеходната достъпност. 

 
Ул. „Михаил Колони“ е продължение на пешеходната зона в посока „Шишковата градинка“ и често 

ползвана улица в посока от и към Морска градина. Налично е училище, което е генератор на 
значително пешеходно и автомобилно движение. Тя е общински приоритет и предстои да бъде 

ремонтирана през 2019 г. 
 

Бул. „Проморски“ е тангиращата линия между градската тъкан и крайморските зони. По него са 

разположени основни генератори и важни атрактори на пешеходно движение. Въпреки близостта си 
до морето, той не е предпочитана пешеходна траектория. 

5.3.2  Предлагани действия на ниво улици в табличен вид 

Име на 

улицата 

Кратко описание на 

предложеното 

Прогнозни 

разходи 

Очаквани 

резултати 

Приоритет 

(1-5, 5 с най-
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действие висок, 1 с 

най-нисък) 

Ул. „Цар Симеон 

I“ 

Повдигане на настилка 

на определени 

участъци: тупици, 

кръстовища и в рамките 

на парк ген. лейт. 

„Илия Дончев“. 

 

Повишаване 

комфорта и 

сигурността на 

пешеходците 

4 

Подобряване на 

канализация:  

ремонт на битова .; 

изграждане на 

дъждовна и 

заустване на 

сградните улуци в 

нея; заустване на 

гореща мин. вода от 

Дом на наука и техн.; 

ремонт и обслужване 

на събирателен 

колектор до ЖП гара 

 

Подобряване 

оттичането на 

битовите и 

дъждовните води 

По-ефективно 

отводняване, по-

малко наводняване в 

сутерените 

5 

Вертикална планировка 

съобразена със 

съществуващите сгради 

с ясни точки на 

отвеждане на 

повърхностните води 

 

По-ефективно 

повърхностно 

отводняване 

5 

При невъзможност за 

откриване и 

експониране на старите 

гранитни павета, 

задължителен ремонт 

на тротоарите, улицата 

и площадното 

пространство от 

подлеза до парка. 

 

Подобряване на 

условията за 

пешеходство 

4 

Ремонт на парк ген. 

лейт. „Илия Дончев“. 

Запазване на дърветата 

, обновяване на 

парковата мебел. 

 

Подобряване на 

публичното 

пространство 

4 

Подмяна на уличното 

осветление, направата 

на двустранно такова 

съобразено с общия 

дизайн за района. 

 
Повишаване на 

сигурността 

5 

Ремонт на 

обществената тоалетна 
 

Повишаване 

комфорта на 

3 
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и съобразяване със 

стандартите за 

достъпност. 

Автоматизиране на 

входа / 24 часа 

обитаване на 

публичните 

пространства 

Ремонт на чешмите в 

парка. 
 

Повишаване 

комфорта на 

обитаване на 

публичните 

пространства 

2 

Направа на пешеходна 

пътека над подлеза и 

смяна на финкциите му 

 
Повишаване на 

сигурността 

3 

Ремонт на гаровия 

площад, след конкурс. 

Възстановяване на 

фонтана. 

 

Повишаване 

качеството на 

публичното 

пространство 

4 

Обществен дебат 

относно бъдещето на 

турските бани. 

 
Намиране на най-

оптимално решение 

3 

Общественно 

обсъждане на 

предстоящото 

облагородяване  

 
Намиране на най-

оптимално решение 

4 

    

 

Ул. „Преслав“ 

Пл. "Независимост" - 

затваряне за 

автомобили; настилка 

 
Пренасочване на  

пешеходен поток 

5 

Пл. "Мусала" 

облагородяване, 

намаляване паркоместа 

 

Създаване на ново 

обществено 

пространство 

5 

Споделен участък с 

тротоарна настилка от 

ул. "Хан Аспарух" до ул. 

"Одесос" 

 

Развиване на 

партерните площи, 

привличане на 

човекопоток  

4 

Кръстовище към ул. 

"Сан Стефано" - 

разширяване на 

тротоарите, оформяне 

на площадно 

пространство 

 

Възприемане на 

пространството като 

площадно 

4 

Разширяване на 

тротоари от ул. "Хан 

Омуртаг" до бул. 

"Приморски" 

 

Улесняване на 

пешеходната връзка 

към пристанището 

2 
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Преработка на кръгово 

кръстовище - 

пешеходна връзка към 

пристанище 

 

Улесняване на 

пешеходната връзка 

към пристанището 

5 

Ул. „Сан 

Стефано“ 

Оформяне на северния 

вход към улица 8 

Ноември като ново 

публично пространство 

с повдигната тротоарна 

настилка (виж 

предложени действия 

за ул. 8 Ноември) 

 

Създаване на  

ново обществено  

пространство и 

предпоставки за 

активен градски 

живот. Маркиране на 

входа към Малките 

Римски Терми 

5 

Оформяне на подход за 

автомобили с цел 

временен престой пред 

Областно ръководство 

Варна (виж предложени 

действия за ул. 8 

Ноември) 

 

 

Осигуряване на 

достъп до 

Областното 

ръководство при 

провеждане на 

мероприятия 

5 

Подмяна на временното 

съоръжение (будка) за 

продажба на плодове и 

зеленчуци с по-

привлекателен и 

естетически издържан 

вариант (евентуално 

допълнителни 

търговски обекти) (виж 

предложени действия 

за ул. 8 Ноември) 

 

Повишаване на 

атрактивността на 

ново създалотото се 

обществено 

пространство и 

привличане на 

купувачи.  Създаване 

на предпоставки за 

активен социален 

живот 

4 

Разширяване и 

дооформяне на 

пространството пред 

главния вход на Големи 

Римски Терми,  

разширяване на 

тротоарната настилка 

до мислената линия на 

ул. Сан Стефано, 

премахване на двете 

паркоместа на ул. Кап. 

първи ранг Добрев 

 

Регулиране на 

пресичането за 

пешеходци, 

увеличаване на 

капацитета на 

входното 

пространство най-

вече с цел 

безопастно 

пребиваване на 

голямо количество 

граждани при 

вечерни мероприятия 

в Римските Терми, 

фиксиране и 

активиране на входа 

към Термите   

5 

Стесняване на пътното  Разширяване на 5 
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платно в отсечката 

между ул. Преслав и 

ул. Граф Игнатиев и 

съответно разширяване  

на тротоара от дясната 

страна в посока на 

движението и 

разделяне на 

двупосочната велоалея 

публичното 

пространство с цел 

подпомагане на 

търговията по 

протежение на 

улицата и активиране 

на социалния живот 

Разделяне на 

двупосочната велоалея  

в отсечката между ул. 

Преслав и ул. Граф 

Игнатиев  

 

Повишаване на 

сигурността за 

колоездача, особено 

при завои 

3 

Обособяване на нови 

велопаркинги и 

корекция на 

съществуващите 

(нефункциониращи) 

 

Създаване на 

предпоставки за 

сигурно и подредено 

паркиране на 

велосипеди 

3 

Изготвяне на обща 

визия за 

информационни табели 

и табели с име / номер 

на улицата 

 

Привличане и по-

добра ориентация за 

гости и граждани на 

града 

3 

Подмяна на уличното 

осветление с по-

устойчив на външни 

влияния вариант 

 

Повишаване на 

видимостта и 

чувството за 

безопастност  

5 

Премахване на 

препятствията за 

пешеходци по 

тротоарите 

 

Осигуряване на 

комфорт и 

необходима ширина 

за свободно 

преминаване 

5 

Подмяна на 

неадекватните 

ограничителни 

елементи 

 

Подобряване на 

сигурността и 

естетическия вид на 

средата 

5 

Поставяне на 

растителност  и 

допълнително улично 

обзавеждане с цел 

отдих по протежение 

на улица Сан Стефано и 

на ул. Кап. първи ранг 

Добрев от страната на 

Големите Римски Терми 

 

Създаване на 

удобство и 

предпоставки за по-

траен престой и 

социални контакти. 

Повишаване на 

атрактивността и 

активността по 

улиците. 

Осигуряване на 

място за отдих с 

изглед към Термите 

3 
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(по ул. Кап. първи 

ранг Добрев) 

Редовна поддръжка на 

съществуващите 

дървета по протежение 

на ул. Сан Стефано 

 

Осигуряване на сянка 

и естетически вид на 

градската среда 

5 

Активиране на 

неизползваеми сгради и 

партерни пространства 

и привличане на нов 

бизнес 

 
Стимулиране на 

местния бизнес 

3 

Фиксиране на 

определени места за 

контейнерите за смет 

 

Премахване на 

препятсвията за 

пешеходците, 

естетизация на 

визията на улицата 

5 

Поддръжка на сградите 

паметници на културата 
 

Подобряване на 

атрактивността на 

градската среда и 

опазване на 

архитектурната 

субстанция 

5 

Оформяне на 

пространството при 

пресичането на ул. Сан 

Стефано и ул. 

Черноризец Храбър 

 

Създаване на  

ново  

общест 

вено  

микро-пространство. 

Маркиране на входа 

към църквата Св. 

Атанасий и 

експониране на 

детската площадка 

на ул. Черноризец 

Храбър 

 

2 

Кръстовище към ул.  

Преслав - разширяване 

на  

тротоарите, оформяне  

на пространството на п-

д Сан Стефано (виж 

предложени действия 

за ул. Преслав) 

 

Активиране на 

социалния живот на 

ключово място с вече 

доказана функция на 

такова в миналото 

(Балък Пазар) 

4 

Реорганизация на  

кръстовището с бул. 

Приморски (виж 

предложени действия 

за бул. Приморски) 

 

 

Подобряване на  

пешеходното  

пресичане и  

сигурността и 

достъпа до  Плувен 

комплекс Приморски, 

4 
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Морска Градина, 

Морска Гара и 

Пристанищна зона 

 

ул. „8-и Ноември“ 

Пешеходна пътека при 

пресичане на бул. 

„Приморски“ 

 

Улесняване на  

пешеходната  

връзка с  

пристанищната зона 

5 

Провеждане на 

проучване за нужда от 

допълнителен светофар 

при пресичане на бул. 

„Приморски” и 

евентуална 

реорганизация на 

движението 

 

Осигуряване на 

безопастност за 

пресичащите 

пешеходци 

2 

Подмяна на оградата на 

малки Римски терми 
 

Повишаване на 

привлекателността 

на историческата 

ценност и 

привличане на 

човекопоток 

4 

Подмяна на уличното 

осветление с по-

устойчив на повреди 

вариант 

 

Повишаване на 

видимостта и 

чувството за 

безопастност  

5 

Поставяне на 

допълнително улично 

обзавеждане с цел 

отдих по протежение 

на улицата (в близост 

до малки Римски терми 

и на северния вход към 

улицата – при ул. „Сан 

Стефано“) 

 

Създаване на 

удобство и 

предпоставки за по-

траен престой и 

социални контакти. 

Повишаване на 

атрактивността и 

активността по 

улицата 

3 

Поддръжка на ниската 

и висока растителност 
 

Подобряване на 

атрактивността на 

градската среда 

5 

Поддръжка на сградите 

паметници на културата 
 

Подобряване на 

атрактивността на 

градската среда и 

опазване на 

архитектурната 

субстанция 

5 

Осигуряване на достъп 

до Музея за История на 

Варна от ул. Граф 

Игнатиев 

 

Повишаване на броя 

на посетителите, 

осигуряване на 

пешеходна връзка 

между двете улици и 

3 
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допълване на 

пешеходната мрежа, 

повишаване на 

чуството за сигурност 

в този участък 

Оформяне на северния 

вход към улица 8 

Ноември като ново 

публично пространство 

с повдигната тротоарна 

настилка (виж 

предложени действия 

за ул. Сан Стефано) 

 

Създаване на  

ново  

общест 

вено  

пространство и 

предпоставки за 

активен градски 

живот 

 

5 

Оформяне на подход за 

автомобили с цел 

временен престой пред 

Областно ръководство 

Варна (виж предложени 

действия за ул. Сан 

Стефано) 

 

Осигуряване на 

достъп до 

Областното 

ръководство при 

провеждане на 

мероприятия 

5 

Подмяна на временното 

съоръжение (будка) за 

продажба на плодове и 

зеленчуци с по-

привлекателен и 

естетически издържан 

вариант (евентуално 

допълнителни 

търговски обекти) (виж 

предложени действия 

за ул. Сан Стефано) 

 

Повишаване на 

атрактивността на 

ново създалотото се 

обществено 

пространство и 

привличане на 

купувачи.  Създаване 

на предпоставки за 

активен социален 

живот 

4 

Обособяване на 

велоалея чрез 

козметични промени в 

настилката (боя) 

 

Разделяне на 

пешеходния от 

велосипедния трафик 

с цел повишаване на 

сигурността 

3 

Изготвяне на обща 

визия за 

информационни табели 

и табели с име / номер 

на улицата 

 

Привличане и по-

добра ориентация за 

гости и граждани на 

града 

3 

Ул. „Михаил 

Колони“ 

Добавяне на градска 

мебел в уличното 

пространство пред 

входа на училището –

пейки, велопаркинг, 

кошчета и др. 

 

Подобряване 

комфорта на 

гражданите, 

насърчаване на по-

продължителен 

престой 

3 

Осигуряване на  Aктивиране на зоната 2 
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публичен достъп през 

почивните дни до 

дворното пространство 

на училището за 

спортни дейности и 

рекреация 

и ползването й от 

младежи за спорт и 

отдих на открито 

Регенерация на 

площадното 

пространство и 

реализиране на единна 

настилка на нивото на 

тротоарите 

 

Обединяване на 

публичното 

пространство и 

вписването му в  

мрежа със съседните 

улични пространства 

4 

Изграждане на 

велосипедна алея 
 

Развитие на 

велосипедния начин 

на придвижване и 

осигуряване на 

алтернативен и 

удобен достъп до 

Морска градина 

4 

ул. „27-ми юли“ 

Премахване на 

препятствия в 

буферната зона 

 

Откриване на гледка 

към улицата; 

улесняване на 

достъпа; 

5 

Продължение на 

площадното 

пространство 

заключено между 

църква „Архангел 

Михаил“ и “Княз Борис 

I” трансформиране на 

уличния участък в 

пешеходната улица 

 

Преразпределение на 

основния 

човекопоток, 

създаване на 

атрактивен 

алтернативен 

маршрут и зона за 

отдих 

4 

Въвеждане на елементи 

от уличното 

обзавеждане – пейки, 

енергоефективно 

осветление 

 

Повишаване на 

безопасността и 

комфорта на 

гражданите 

3 

Бул. „Приморски“ 

Промяна на ширината: 

2 автомобилни ленти 

по цялата дължина  

 

Улесняване на 

пешеходно 

пресичане, 

регулиране на 

скоростта на 

автомобилното 

двужение и 

намаляване на 

задръстванията 

5 

Реконструкция на Гаров 

площад след проведен 

конкурс и обществено 

 

Подобряване на 

качеството на 

градското 

4 
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обсъждане пространство и 

повишаване на 

сигурността 

Трансформация на 

кръгово движение в Т-

образно 

 

Улесняване на 

автомобилното 

движение и 

подобряване на 

пешеходното 

пресичане 

4 

Реорганизиране на 

уличния профил от 

Гаров площад до ул. 

„Черноризец Храбър“: 

организиране на 

линейна паркова ивица 

 

Подобряване на 

пешеходната връзка 

в посоки ЖП гара-

Морска градина и 

исторически център 

пристанище. Условия 

за велосипедно 

движение.  

5 

Повдигнати пешеходни 

пътеки на кръстовища с 

ул. „8-ми ноември“, ул. 

„Епископ Константин“, 

ул. „Параскева Николау  

 

Подобряване на 

пешеходното 

пресичане и 

сигурността  

5 

Реорганизиране на 

кръстовището с ул. 

„Сан Стефано“ 

 

Подобряване на 

пешеходното 

пресичане и 

сигурността 

4 

Постоянна ширина 

тротоара от ул. „Граф 

Игнатиев“ до ул „Сан 

Стефано“, от страна на 

Римски терми 

 

Повишаване 

комфорта на 

пешеходеца 

5 

 

5.3.3 Предлагани действия на ниво улици в графичен вид 

Дадените предложения за конкретните улици е необходимо да бъдат допълнително и подробно 

изследвани, преди да се реализират намеси, вкл. е необходимо изменение в плана за постоянна 

организация на движението за територията при въвеждане на нови пешеходни и споделени улици. 

 

Виж схема: ул. Цар Симеон I, предложения за промяна 

Виж схеми: ул. Преслав, предложения за промяна 

Виж схема: ул. Сан Стефано и ул. 8 Ноември, предложения за промяна 

Виж схема: ул. 27-ми Юли и ул. Михаил Колони, предложения за промяна 

Виж схема: Бул. Приморски, предложения за промяна 
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6 Добри практики от Европа 

6.1 Пешеходно движение  

6.1.1 Любляна – Европейска зелена столица за 2016 година 

  
Източник: https://move.bg/kak-lyublyana-se-prevrna-v-evropejska-zelena-stolitsa-za-2016-g 

 

Европейските градове, характеризиращи се с исторически центрове и тесни улици, често са 

изправени пред предизвикателствата от нарастващия брой автомобили и в търсене на добри и 

устойчиви решения. В тази посока през 2007 г. Любляна предприема решителна стъпка, затваряйки 

по-голямата част от стария център (с изключение на доставките рано сутрин) за моторизиран трафик. 

Тук не става въпрос за пешеходни търговски зони от няколко пресечки, които могат да бъдат открити 

в много други градове. Любляна затваря за коли близо 100 000 квадратни метра. В резултат на това 

компактният градски център, от територия за автомобили и автобуси, се е превръща в такава за 

пешеходци и колоездачи. 

 

Най-новата промяна е превръщането на част от Slovenska Cesta, главна пътна артерия към центъра на 

града, в зона без автомобили. Тази идея отнема известно време за привикване, но гражданите 

свикват по-бързо, отколкото дори и най-яростните критици на промяната са си представяли. 

 

 

 

 

6.1.2 Москва - пешеходна инфраструктура 

https://move.bg/kak-lyublyana-se-prevrna-v-evropejska-zelena-stolitsa-za-2016-g
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Източник: https://varlamov.ru/2649392.html  

 

Препоръките за създаване на по-добър баланс между автомобили и хора в доклада на Gehl Architects 

за Москва от 2013 г. представляват конкретни стъпки по пътя към по-устойчиво планиране. И кметът 

Сергей Собянин и екипът му ги приемат сериозно, което помага промяната да се случи бързо. По 

време на проучването, направено на място от екипа на Gehl Architects, паркиралите автомобили са 

„превзели“ повечето тротоарна площ. Следват забрани за паркиране, които са ефективно прилагани. 

Тротоарите се освобождават за пешеходно движение, вместо да бъдат места за паркирали 

автомобили. С идеята за дизайн кода, визуалният хаос от знаци и билбордове също е премахнат, 

създавайки нови гледки и разкривайки красотата на града. 

 

Историческите площадите също са освободени от ролята си на паркинги, готови за следващия етап от 

превръщането им в места за хората. Тук вече се изпълняват стъпки, които създават повече зеленина 

и пейки, за да могат хората да седят и да се наслаждават на новия облик на своя град. Отваря се 

територията покрай реката за пешеходно движение.  

 

 

 

6.1.3 Капана, Пловдив - пешеходна инфраструктура 

https://varlamov.ru/2649392.html
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Какво е Капана? 

 

„Капана е един специфичен феномен в урбанистичната тъкан на града“ 

 

„Една територия става „място“ (топос), когато е налице феноменологичният фактор - т.е. човешкото 

изживяване и емоция. „Капана“ е именно такова място - специфично, уникално, пловдивско. Още от 

възникването си това е най-обживената част на града - Чаршия. Търговско-занаятчийски зони в 

средновековието са имали всички по-големи селища в Османска България. Някои са останали и днес - 

„Чаршията“ в Хасково; „Самоводската чаршия“ във Велико Търново; „Вароша“ в Ловеч и Благоевград, 

Пловдивската обаче е най-голямата и най-запазената до днес и само тя е „Капана“. Място, където 

лабиринтът на тесните средновековни улички, наситени с едни от най-жизнените дейности - търговия 

и услуги - пленяват загубилия ориентация посетител и той неочаквано и доброволно „влиза в 

Капана“. 

 

Човешкото присъствие тук е неизбежно - от самото му изграждане и развитие и до сега е основната 

му характеристика. Няма друго място в града, повече от 7 века, с такава концентрация на витални 

обществени дейности, с така осезаемо усещане за градска среда и атмосфера.“ –  

 

Арх. Антоанета Топалова 

 

„Капана“ е водещ и емблематичен проект за Пловдив 2019, стартирал още от етапа на подготовката 

на града за надпреварата за Европейска столица на културата и продължаващ успешно като ключов 

проект в програмата на Пловдив 2019. 
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Проектът „Капана“ - квартал на творческите индустрии, е част от платформата ТРАНСФОРМИРАНЕ, 

клъстера Градски мечти, посветен на дългосрочната и устойчива намеса в градския пейзаж, 

преоткриването и оживяването на запустели градски пространства, изпълвайки ги с културно 

съдържание, активно пешеходно движение с ограничаване на достъпа на колите.  

 

Източник:  

https://plovdiv2019.eu/bg/platform/transforms/130-градски-мечти/418-капана-квартал-на-творческите-индустрии; 

https://www.kapanabrands.bg 

6.1.4 Супер-кварталите в Барселона 

 
Източник: http://bgurban.com/супер-кварталите-в-барселона-улицит/ 

 

https://plovdiv2019.eu/bg/platform/transforms/130-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B8/418-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://bgurban.com/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82/
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Преди две години в Барселона решават да се борят с увеличаването на броя на автомобилите, в 

резултат на което затварят част от улиците за транзитно движение и подобряват условията за 

пешеходците и велосипедистите. Замисълът е прост - да се намали ползването на автомобили с 21% 

за първите две години чрез физически и административни методи. 

Възможност за преминаване имат само колите за зареждане на обекти, както и автомобилите на 

живущите в квартала, но скоростта е ограничена до 10 км/ч. Заедно с ограничението се изгражда 

велоинфраструктура и се развива обществения транспорт. 

Дизайнът на улиците е променен с помощта на бързи и евтини решения – градско обзавеждане и 

маркировка. Това са методи на т.нар. тактически урбанизъм, които позволяват да се тестват нови 

решения и да се правят промени в проекта преди цялостното му изпълнение. 

Управата на града са взели това решение, подтиквани не само от транспортните проблеми, но и от 

медицинската статистика – в Барселона годишно в резултат от лошата околна среда преждевременно 

умират около 3500 души. Около 1200 от тях могат да бъдат спасени, ако се достигнат общоприетите 

от ЕС норми на азотен диоксид. След намаляването на броят на пътуванията с автомобили, се очакват 

с 18 700 по-малко случаи на пристъпи на астма, с 12 100 по-малко случаи на остър бронхит и с 600 

по-малко сърдечно-съдови заболявания, за които е необходима хоспитализация. 

6.1.5 Стокхолм - пешеходна инфраструктура 

В момента в Стокхолм се ремонтира огромното кръстовище Слюсен, което през 30-те години израства 

в сложно съчетание от автомагистрали, мостове и тунели, което го превръща в нефункционираща 

инфраструктура. В резултат пред градските власти стои изборът между основен ремонт или пълна 

реконструкция. 

Проектът за реконструкция е приет още през 2011 г., но хората започват да протестират, да 

подписват петиции и да излизат на протести, с което решението за преустройство влиза в съда. В 

резултат на тези процеси предстои трансформация на кръстовището в обществено пространство, 

което да привлича местните жители и туристи към този район, в който преди преобладавали 

автомобилите. Планирано е строителството да приключи през 2025 г. 
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Мястото е наречено Mälarterrassen в чест на стокхолмското езеро Меларен. Предвидено е там да се 

появят пазари, кафенета, ресторанти, пешеходни маршрути, изложби и представления. 

Предвидено е изграждането на една голяма сграда – доминираща в пространството, която ще открива 

красив изглед към пристанището за лодки. 
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Източник: https://www.archdaily.com/879459/massive-redevelopment-plan-in-stockholm-will-feature-terraced-building-

by-foster-plus-partners?ad_medium=gallery 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/879459/massive-redevelopment-plan-in-stockholm-will-feature-terraced-building-by-foster-plus-partners?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/879459/massive-redevelopment-plan-in-stockholm-will-feature-terraced-building-by-foster-plus-partners?ad_medium=gallery
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6.2 Велосипедно движение  

6.2.1 Копенхаген  – Улична култура на колоездене 

 
Източник: http://www.razkritia.com/wp-content/uploads/2016/12/01-kopenhagen-.jpg 

https://gehlpeople.com/blog/growing-culture-cycling-nyc/ 

Копенхаген е известен с добре развитата си велосипедна мрежа и култура. Те са основа за 

развитието и внедряването на редица интелигентни системи и решения, част от които са представени 

по-долу. 

'I BIKE CPH' стартира приложение за планиране на маршрути, което използва обратната връзка от 

потребителите, за да подобри препоръките си. Скоро се очаква приложението да може да измери 

колко километра са изминати, както и колко калории са изгорени с пътуването. Тези характеристики 

биха могли да помогнат за мотивирането на повече хора да карат велосипед, подобрявайки здравето 

и околната среда в града. 

Студенти от Техническия университет на Дания (DTU) използват обществените данни на града от 

пътните сигнали, за да създадат бета-приложение, което информира велосипедистите за това колко 

бързо трябва да се движи, за да премине на зелена светлина през кръстовища. Приложението се 

разработва, за да покрие целия град. Положителен аспект на тази инициатива е приносът към 

развитие на „интелигентния град“ чрез използване на отворени и достъпни данни. Освен това тя 

показва възможността за нови творчески сътрудничества между града и неговите граждани. 

Друг пример за интелигентна технология при използване на колоездене в Копенхаген е във Facebook. 

Хиляди копенхагенци са създали група във Facebook (и в Twitter), в която се предупреждават за 

полицейската дейност, свързана с велосипеди, за да избегнат глоби. Това е пример за използване на 

удобствата на съвременните технологии, с което се подпомага развитието на чувството за общност и 

взаимопомощ в градовете. 

В Копенхаген функционира автоматична система за събиране на данни относно преминаващите 

велосипедисти по основни улици. Системата показва в реално време колко велосипедисти са 

преминали през дадена точка. Градът събира тези данни и ги използва, за да мотивира повече 

http://www.razkritia.com/wp-content/uploads/2016/12/01-kopenhagen-.jpg
https://gehlpeople.com/blog/growing-culture-cycling-nyc/
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велосипедисти и за да взема информирани решения относно нуждите за разширяване и развитие на 

велосипедната мрежа. 

6.2.2 Богота (Ciclovia)  

 
Източник: https://www.colombia.co/en/visit-colombia/tourism-by-regions/bogota-bike-friendly-city/ 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468847331_270930.html 
 

Ciclovía, също ciclovia или cyclovia, е испански термин, който означава "велосипеден път" или 

постоянна велосипедна пътека или затваряне на определени улици за автомобили и освобождаването 

им за велосипедисти и пешеходци. Практика, наричана понякога отворени улици. Богота придоби 

световна известност с тази инициатива, защото превръща главни улици в града всяка седмица в 

приятни за велосипеди, кънки, ролери, тротинетки, скейтборди и пешеходци. 

 

Долу са представени пет причини, поради които хората, живеещи в Богота, обичат да карат 

велосипеди и мотори. 
 

Веломаршрути 

Богота е град с около осем милиона души, но с велосипедни трасета, покриващи повече от 360 

километра (повече от 220 мили) от повърхността на града. Никога не е било по-лесно за гражданите 

да направят своя собствен маршрут из града. Почти 84 000 души използват мрежата за велосипедни 

маршрути на Богота всеки ден, като същевременно намаляват разходите си и намаляват 

замърсяването. 

 

Ciclovia 

Столицата на Колумбия въвежда концепцията за Ciclovía (велосипеден път). Автомобилите са 

забранени от 120 км градски пътища всяка неделя сутрин, от 7 ч. до 14 ч., когато два милиона жители 

на града излизат на улицата, за да карат велосипед, ролери или да тичат. Богота е въвела Ciclovía 

още през 70-те години и тази практика е взаимствана от други градове по света. Сега в Еквадор, 

Аржентина, Чили, Мексико и Перу са вдъхновени от Богота и провеждат седмични Ciclovía. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468847331_270930.html
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Заемане на велосипеди 

Повече от половината от всички домакинства в Богота притежават поне един велосипед, но за тези, 

които не разполагат с транспорт на две колела, е лесно да вземете велосипед. Едно от най-

популярните места за заемане на градски велосипед е в парк Virrey, в северната част на града, където 

50 велосипеда могат да се наемат по схемата Pedelea Por Bogota. Други сайтове включват парк 

Santander и Plaza Bolivar. Градските велосипеди се наемат безплатно за предварително регистрирани 

потребители. 

 

Магазини за велосипеди 

Развитието на велосипедирането в Богота естествено създава предпоставки за появата на едни от 

най-добрите магазини за велосипеди на континента. Популярни магазини включват Cornelia, Cletta, 

Bike House, Bike Tech, Trotar и Strongman. Тези магазини предлагат обичайната гама от велосипеди, 

безопасност и техническа екипировка, но и велосипеди по поръчка и модерни аксесоари. 

 

Приложения за Ciclovia 

Богота е начело и на приложенията за Ciclovia. Приложението “Biko” използва GPS за проследяване на 

маршрутите на велосипедистите и им дава социална мрежа, за да споделят съвети като безопасни 

места за паркиране на велосипеди, полицейски мониторинг и потенциални опасности. Потребителите 

събират „велосипедни мили” за обмен на стоки и услуги. Приложението, предназначено да насърчава 

колоезденето и създаването на общност, стартира в Богота и сега привлича интерес по целия свят. 

6.2.3 Eljoy bikes, Варна 

Eljoy Bikes е българска компания, основана в град Варна. Има дългогодишен опит в създаването на 

електрически велосипеди. Групата е създадена от e-bike ентусиасти и предприемачи със страст към 

зелена култура и технология. Компанията има слоган гласящ, че „От самото начало следваме нашата 

отдаденост за подобряване качеството на живот на хората. Ние сме тук, защото обичаме велосипеди, 

но повече от всичко обичаме електрически велосипеди.“ 

 

 

6.2.4 Амстердам - вело и пешеходна инфраструктура  

https://www.eljoybikes.com/
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Източник: http://bgurban.com/как-се-движат-в-холандия/ 

http://bgurban.com/това-не-ви-е-амстердам/ 

 

Значителна е трансформацията, която Амстердам предприема, за да стане град, приветлив за 

пешеходци и велосипедисти. Улици, задръстени с автомобили, беден обществен транспорт, с който се 

придвижваш само от безизходица, липса на велосипедна инфраструктура е ситуацията в града през 

първата половина на 20 век. С целенасочени действия и политики градът се превръща в столицата на 

велосипедното движение и предлага безопасни и удобни условия за придвижване пеша или с 

обществен транспорт. 

6.2.5 Лайпциг - вело инфраструктура 

 
  

http://bgurban.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://bgurban.com/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%B5-%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
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Източник: bgurban.com/велосипедният-лайпциг/ 

 

Както повечето световни градове, велосипедът се превърна в транспортно средство от скоро и в 

Лайпциг. Развиването на трамвая, създаването на пешеходна зона в центъра на града, строежът на 

жп тунели и развиването на велоинфраструктурата са части от голяма програма за подобряване на 

мобилността в града. Пред Лайпциг стоеше задачата да реши проблема със задръстванията, да 

направи транспортът устойчив, за да не могат новите жители да влошат положението. Велосипедът 

стана добър инструмент за реализирането на тази задача.  

Велосипедът е добър за изминаване на разстояния до 10 км, което е оптимално за варианта от врата 

до врата във Варна. 

Безсмислено е да се правят отделни велоалеи, за това в Лайпциг  е построена цялостна велосипедна 

мрежа – човек може безопасно за измине целия си маршрут. 

Типът на алеите и тяхното обособяване зависи от характера на улицата. В пешеходната зона 

велосипедистът се движи редом с пешеходеца, за това и алеи почти няма или тяхното отделяне се 

състои в различната пътна настилка. 

По тихите улици в центъра на града, велосипедистите са с предимство – колите изчакват и спокойно 

се придвижват след човека на велосипед. На малките транзитни улици има отделни ленти за 

велосипедистите. На улиците от магистрален тип с ограничение 50 км/ч, задължително има  отделни 

ленти за велосипедисти с буферна зона.  

Стойността на една добра вело инфраструктура не е толкова голяма, но подобрява екологията и 

прави хората по-здрави – намаляват се разходите за медицинско обслужване и расте 

производителността на труда. 
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6.3 Обществен транспорт 

6.3.1 Лондон (Oyster card) – карта за пътуване с намаление в лондонския 

градски транспорт   

 

Източник: https://www.londonpass.com/london-

transport/?aid=712&gclid=CjwKCAiA9qHhBRB2EiwA7poaeFU4s0xeE2fxqwMb6wYmtgkQGP7_TMDKZhmpjApLQxa567PREj

x5jRoCcMwQAvD_BwE 

https://www.tripsavvy.com/the-best-travel-oystercard-for-visitors-1583186\ 

 

Независимо дали сте жител на британската столица или сте за кратко в Лондон, с използването на 

Oyster Card ще имате лесен и изгоден достъп до мрежата на обществения транспорт, с някои малки 

изключения. Oyster е пластмасова смарткарта, която можете да използвате вместо хартиени билети. 

Освен удобство, което предлага, картата е най-бързият и най-евтин начин да платите за пътуванията 

си с градския транспорт в Лондон – с автобус, метро, DLR (Docklands Light Railway – лекото метро в 

района Dockland), трамвай и др . Картата служи както за плащане на единични пътувания, така и за 

многократно ползване като абонаментна карта. 

6.3.2 Богота (BRT)  - система за бърз автобусен транспорт  

TransMilenio е система за бърз автобусен транспорт (BRT), която обслужва Богота, столицата на 

Колумбия. Системата е отворена за публиката през декември 2000 г., покривайки Av. Каракас и Кале 

80. През следващите няколко години постепенно бяха добавени други линии, а от 2012 г. 12 линии на 

обща територия от 112км.(70 мили).  

https://www.londonpass.com/london-transport/?aid=712&gclid=CjwKCAiA9qHhBRB2EiwA7poaeFU4s0xeE2fxqwMb6wYmtgkQGP7_TMDKZhmpjApLQxa567PREjx5jRoCcMwQAvD_BwE
https://www.londonpass.com/london-transport/?aid=712&gclid=CjwKCAiA9qHhBRB2EiwA7poaeFU4s0xeE2fxqwMb6wYmtgkQGP7_TMDKZhmpjApLQxa567PREjx5jRoCcMwQAvD_BwE
https://www.londonpass.com/london-transport/?aid=712&gclid=CjwKCAiA9qHhBRB2EiwA7poaeFU4s0xeE2fxqwMb6wYmtgkQGP7_TMDKZhmpjApLQxa567PREjx5jRoCcMwQAvD_BwE
https://www.tripsavvy.com/the-best-travel-oystercard-for-visitors-1583186%5C%5C
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Тя е вдъхновена от Rede Integrada de Transporte в Куритиба (Интегрирана транспортна мрежа). 

TransMilenio се състои от няколко взаимосвързани линии BRT, с повдигнати подови станции в центъра 

на главния булевард или "troncal". Пътниците обикновено достигат до гарите по мост над улицата. 

Обикновено четири улици по центъра на улицата са посветени на автобусния трафик. Има експресни 

и местни автобуси, които спират на всяка станция, за да вземат пътници. Външните ленти позволяват 

експресни автобуси да заобикалят автобусите, спирани на една станция. 

 

Потребителите плащат на входа на станцията с помощта на смарт карта, преминават през турникет и 

чакат автобуси вътре в гарата, които обикновено са с ширина 5 м. Вратите на автобусите и станциите 

се отварят едновременно, а пътниците се качват просто през прага. Издигнатата платформа и 

автобусният етаж са на еднаква височина. 

 

 

Източник:https://en.wikipedia.org/wiki/TransMilenio 

https://www.kpbs.org/news/2016/mar/21/bogotas-bus-rapid-transit-system-eyed-us-urban-pla/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/TransMilenio


                  

 

 

Page   |   98 

 

  

 

 



                  

 

 

Page   |   99 

 

6.3.3 Барселона - градски транспорт 

 

Източник: http://bgurban.com/нова-мрежа-от-маршрути-в-барселона-кой/ 

 

Никой не иска да чака автобус половин час, без да е наясно дали изобщо той ще дойде. Освен това, 

маршрутите трябва лесно да се запомнят – защо трябва да има система за обществен транспорт, 

която е невъзможно да се запомни? 

За да се организира правилно обществения трапспорт, градовете развиват мрежа за маршрути с 

прехвърляния: това позволява поддържането на кратки интервали на движение при нормална 

запълненост, линиите минават по максимално най-краткия път, освен това се намаля броя самите 

маршрути, така че по-лесно да се запомнят. В крайна сметка, от намаляването на маршрутите и от 

това, че транспортът става по-редовен и по-бърз, печелят пътниците. 

Нова мрежа на градския транспорт в Барселона е идеална. Прави линии, образуващи решетка с 

номера, всички маршрути са разделени на H и V (хоризонтални и вертикални) плюс един D 

(диагонален) – всички те образуват маршрутна мрежа, която от една страна е бърза – тъй като най-

краткият път е правият, а от друга страна е разбираема – линиите могат да бъдат запомнени и от 

дете. Най-интересното е, че като запомниш два маршрута, вече ще имаш представа за целия 

обществен транспрот в рамките на града. 
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6.4 Aвтомобилно движение и улична мрежа 

6.4.1 Лондон  - congestion charge / такса за задръствания  

 
 

Таксата за задръствания е дневна такса от £ 11.50 за управление на превозно     средство взоната за 

таксуване между 07:00 и 18:00 часа, от понеделник до петък. Най-лесният начин за плащане е като се 

регистрирате за таксата за задръствания Auto Pay. Налични са изключения и отстъпки.  

Също така ще трябва да проверите дали вашият автомобил е засегнат от T-Charge. 

 Не е необходимо да заплащате таксата за задръствания или T-Charge за пътуване от 25 декември 

2018 г. до 1 януари 2019 г. Таксата за претоварване е 11,50 евро на ден.  

По-старите превозни средства, които шофират в централната част на Лондон, сега трябва да 

отговарят на минималните емисионни стандарти или да заплащат допълнително дневно. Това е в 

допълнение към таксата за задръствания. T-Charge (официално известен като надбавка за емисии) 

работи в зоната за такси за претоварване и е част от ангажимент, целящ да се помогне почистването 

на опасно замърсения въздух в Лондон. 

Източник: https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 

https://www.itv.com/news/london/2014-08-04/text-payment-for-congestion-charge-could-go/ 

https://www.standard.co.uk/news/transport/london-drivers-spent-200m-on-the-congestion-charge-last-year-

9649356.html 

6.4.2 Стокхолм – Congestion charge / такса за задръствания / 

https://www.itv.com/news/london/2014-08-04/text-payment-for-congestion-charge-could-go/
https://www.standard.co.uk/news/transport/london-drivers-spent-200m-on-the-congestion-charge-last-year-9649356.html
https://www.standard.co.uk/news/transport/london-drivers-spent-200m-on-the-congestion-charge-last-year-9649356.html


                  

 

 

Page   |   101 

 

Стокхолмският данък върху задръстванията (шведски: Trängselskatt i Stockholm), наричан също 

таксата за задръствания в Стокхолм, е система за ценообразуване при претоварване, прилагана като 

данък върху повечето превозни средства, влизащи и излизащи от центъра на Стокхолм, Швеция. 

Данъкът върху задръстванията бе въведен постоянно на 1 август 2007 г. след седеммесечен пробен 

период между 3 януари 2006 г. и 31 юли 2006 г. Основната цел на данъка върху задръстванията е да 

се намалят задръстванията по пътищата и да се подобри екологичната ситуация в централната част 

на Стокхолм. Събраните средства ще бъдат използвани за нови пътни конструкции в и около 

Стокхолм.  

През септември 2006 г., няколко месеца след края на пробния период, се проведе референдум. На 

референдума жителите на община Стокхолм гласуваха „да“, а в 14 други общини гласуваха „не“ за 

неговото постоянно прилагане. На 1 октомври 2006 г. лидерите на печелившите партии на общите 

избори през 2006 г. обявиха, че ще прилагат постоянно данък върху задръстванията в Стокхолм. 

Риксдагът* одобри това на 20 юни 2007 г., а данъкът за претоварване влезе в сила на 1 август 2007 г.  

 

Иточник: https://www.treehugger.com/corporate-responsibility/congestion-charge-cuts-waiting-time-50-and-co2-by-18-

in-stockholm.html 

6.4.3 Варна и София. Дни на мобилността - затваряне на улици 

Ден без автомобили във Варна 

https://www.treehugger.com/corporate-responsibility/congestion-charge-cuts-waiting-time-50-and-co2-by-18-in-stockholm.html
https://www.treehugger.com/corporate-responsibility/congestion-charge-cuts-waiting-time-50-and-co2-by-18-in-stockholm.html
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Източник: https://www.varna2017.bg/bg/news_show/ден-без-автомобили-във-варна 

 

Сдружение Варна - Европейска младежка столица кани  за поредна година жителите и гостите на 

града да се разходят с пеша или с велосипеди и да се включат в организираните прояви на 20 

септември 2018г. 

Затворена зона за пешеходци: бул. "Сливница" - в частта от кръстовището с бул."Мария Луиза" до 

кръстовището с бул."Княз Борис I" - в частта от кръстовището с бул."Сливница" до кръстовището с 

бул."Цар Освободител".  

Освен ползите за здравето, могат да се направят и значителни парични спестявания, когато 

използваме модалния подход за придвижване, особено когато придвижването на близки разстояния 

се извършва пеша или с велосипед.  

Чрез използването на еко съобразни/устойчиви транспортни възможности, ние създаваме не само 

положително въздействие върху природата. След известно време ние ще открием, че сме по-здрави и 

щастливи, но също че сме генерирали допълнителни спестявания в личния или семейния ни бюджет. 

Европейският ден без автомобили е част от традиционната Европейската седмица на мобилността, 

която се провежда всяка година. Кампанията “Европейски ден без автомобили” цели намаляване на 

шума, вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в 

големите градове. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много 

градове на Европа се затварят за автомобилно движение. 

Идеята е поне за един ден да се лишим от удобството на автомобила и да предпочетем по-

здравословния и екологичен начин на живот. 

Ден без автомобили в София 

София е част от традиционната за Европа инициатива – Ден без автомобили. Един от най-ярките 

примери е Париж, където всяка година през септември пешеходците превземат улиците на целия 

град. Само градският транспорт, колела и всякакви други видове безмоторни превозни средства се 

допускат за движение.  

От 11.00 до 17.00 ч. на 22-ри септември 2018  центърът на София е затворен за влизане на 

автомобили в обхвата на синята зона за паркиране. Гражданите и посетителите на града могат да 

разчитат на градския транспорт за стигнат до центъра, а в периметъра между бул. "Княз Александър 

Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Христо Ботев", бул. "Александър 

Стамболийски" се придвижват пеша, с колело или отново с градски транспорт. 

Източник: https://trud.bg/ден-без-коли-в-центъра-на-софия/ 

https://www.varna2017.bg/bg/news_show/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
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6.4.4 Ню Йорк (Times Square)

 

 

Източник: https://gehlpeople.com/story-article/new-york-city-ready-for-change/ 

https://gehlpeople.com/mobility/changing-new-york-state-mind/  

 

Между 2007 и 2009 г. различни „емблематични обществени места в Ню Йорк, като Таймс Скуеър и 

Хералд Скуеър, преминават през радикална трансформация. Местата се възстановяват за пешеходен 

живот и се въвеждат велосипедни алеи. Градът е готов за ново поколение градски пространства за 

хората, следвайки визията, въведена чрез „PlaNYC - A Greener, Greater New York” от град Ню Йорк. 

По време на този период на трансформация, Gehl Architects работи с Министерството на транспорта 

(DOT) за насърчаване на качеството на живот и годността за живот в града, чрез препоръки за 

градски условия, насоки за проектиране и стратегии за прилагане. Получените пилотни проекти 

предлагат по-оживен, привлекателен, безопасен и здравословен Ню Йорк. 

Сътрудничеството с Ню Йорк и бързите, впечатляващи резултати, създадени от града, бяха 

вдъхновение за Гел. Резултатната работа с мащабни пилотни проекти 1: 1 все повече се интегрира в 

други проекти на Gehl по света. Пилотните проекти отразяват необходимостта от видими резултати и 

подход, който признава, че изграждането на градска среда е сложен въпрос, който трябва да бъде 

адаптиран и има много общо с промяната на човешкото поведение. 

За процеса на промяна в Ню Йорк, Джанет Садик-хан, бивш комисар на Департамента по транспорта 

в Ню Йорк, заявява: 

 

„Не мразя коли! въпрос на баланс. Допреди няколко години нашите улици изглеждаха същите като 

преди петдесет години. Това не е добър бизнес, да не се актуализира нещо за петдесет години! 

https://gehlpeople.com/story-article/new-york-city-ready-for-change/
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Актуализираме улиците си, за да отразим начина, по който хората живеят сега. И ние проектираме 

град за хората, а не град за превозни средства. 

 

 Janette Sadik-Khan, 2012, бивш комисар на  

Министерството на транспорта в Ню Йорк 

6.4.5 Париж – стремежът на френската столица силно да намали броя 

личните автомобили 

 
 

Източник: http://bgurban.com/париж-против-машините/ 

 

През последните три десетилетия, Парижките власти водят последователна политика за избавяне от 

автомобилите. И то без транспортен колапс! 

Данни, публикувани наскоро в „Les Cahiers Scientifiques du Transport“, от 90-те години насам броят на 

пътуванията с автомобил в града е намалял до 45%, а процентът на използване на велосипеди, за 

същия период е нараснал три пъти. Делът на обществения транспорт се е увеличил с 30% 

Жак Ширак – кметът е бил начело на града от 1977 до 1995 г. По негово време нараства броя на 

стълбовете, защитаващи тротоарите от нелегално паркиране. Ширак способства за увеличаване на 

популярността на Елисейските полета сред пешеходците – там се разширяват тротоарите, забранява 

се паркирането и се подобрява озеленяването. 

Жак Тибери сменя Ширак на креслото на кмета, той е този, който забранява за автомобили площад 

„Конкорд“. През 1996 г. той представя първия план за развитие на велотранспорта, който трябвало да 

намали броя на автомобилите. Както отбелязва Еран, този план предвиждал създаване на 

веломаршрути по основните транспортни артерии и намаляване на скоростта в някои райони. 

 

http://bgurban.com/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://afitl.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/resume-cahier.html?id_CST=68%7C71%7C2017#A401
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През 2001 г. кмет на Париж става Бертран Деланое, който заявява, че е дошъл краят на господството 

на автомобилите и обещава подобряване на обществените пространства. През тринадесетте години 

на своето управление, Деланое изпълнява обещанията. Част от улиците са реконструирани така, че 

да бъдат отделени ленти за автобусите. В града се появяват повече от шестстотин километра 

велоалеи. Крайбрежната улица на Сена се закрива за движение през лятото, за да се организира там 

градски плаж, а през 2007 г. тръгва и Velib – градска система за наем на велосипеди, която е смятана 

за най-голямата и най-успешната в Западните страни. 

Протежето на Деланое и днешен кмет на Париж – Ан Идалго, се счита за най-последователният борец 

против автомобилите от световните градоначалници. Тя забранява придвижването из града на стари 

автомобили в работните дни и закрива за автомобилите крайбрежните улици на Сена. Намалява се 

пространството, отделено за лични автомобили на централните площади, а обявените дни без 

автомобили, целят да покажат на гражданите, какво може да бъде бъдещето без тези машини. 

Паралелно върви и реконструкцията на тротоарите, строителството на велоалеите, предприемат се 

мерки за успокояване на трафика. Общественият транспорт се движи бързо и на малки интервали. 

Струва си да отбележим и значителното намалява на ПТП със смъртен изход – от 2010 г. насам са 

намалели с 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Публични пространства  

6.5.1 Тирана, Албания 2018 - Европейска награда за публично 

пространство 
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Източник: http://bustler.net/news/6655/2018-european-prize-for-urban-public-space-awarded-to-51n4e-s-skanderbeg-

square-renovation-in tirana  

 

Коментар на журито:  

 

„Скендербег Скуеър има централно място в Тирана и албанската колективна памет, като основно 

пространство за представяне на социалистическата диктатура и като символичен център на столицата 

и нацията. Решението да се остави площадът празно и да се наклони леко към малка височина в 

средата е част от стратегия за противопоставяне на предишния символизъм. Вода от малки фонтани 

се стича по склоновете, които са покрити с камъни от цялата страна. Това предлага умишлена, но 

непретенциозна връзка с националната идентичност на Албания; в противен случай пространството е 

особено свободно от идеологически образи. Празният квадрат е заобиколен от зелен периметър, 

който действа като филтър и поглъща разнообразни социални функции. Неформалността на зелената 

зона се разпростира върху площада и помага да се премахне монументалността, която нейният 

размер предполага и му придава непринудена атмосфера. Това е един от многобройните албански 

проекти, представени за наградата, които показват, че въпреки ограничените ресурси страната 

разбира важността на инвестирането в публичното пространство. " 

 

 

 

6.5.2 Париж  примери с фестивали. Плажът около река Сена 

http://bustler.net/news/6655/2018-european-prize-for-urban-public-space-awarded-to-51n4e-s-skanderbeg-square-renovation-in%20tirana
http://bustler.net/news/6655/2018-european-prize-for-urban-public-space-awarded-to-51n4e-s-skanderbeg-square-renovation-in%20tirana
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Една забележителна история от Париж. Преди няколко години, на левия бряг на р. Сена имаше 

автомобилно трасе. А бившият кмет на Париж – Бертран Деланое направи на негово място пешеходна 

зона с дължина 2,3 километра, въпреки недоволството на шофьорите. 

Сега, на крайбрежнатата улица има плавателни съдове, площадки за игра за малките деца, а за 

възрастните са поставили беседки от рециклирани товарни контейнери. На улицата има огромни 

тонколони, на които върви градското радио или джаз. Към тях можеш да закачиш плеъра си и да 

слушаш любимата си музика. Има места за активен спорт и настолни игри, понякога се прожектират 

филми или играят спектакли, пеят на караоке. Тук тренират спортисти, карат се велосипеди, ролери и 

скейтборд. 

Деланое винаги яростно е защитавал идеята за намаляване на броя на автомобилите в града. Той си 

е пожелал, парижаните да имат място, от където да се наслаждават на красотата на реката и да 

получават удоволствие от живота. А няколко архитектурни бюра са превърнали неговото желание в 

реалност. 

Най-важното е, че проектантите така са измислили всичко, че за няколко часа, в случай на 

необходимост, на платното може да бъде върнат статуса на автомобилно шосе. Да се надяваме, че 

такава необходимост няма да възникне. 
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Източник: http://bgurban.com/с-какво-могат-да-се-заменят-пътищата-в-ц/ 

http://bgurban.com/%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%86/
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7 Промяна на местните административни наредби 

и политиката на национално ниво 

7.1 Национално ниво 

Предложение Нормативен акт 

Намаляване на изисквания минимален брой 

места за паркиране в обществени сгради, 

попадащи в централните части на градовете 

Наредба №РД-02-20-2 за планиране и 

проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии (чл. 42 и чл. 501) 

Разширяване обхвата на подробните 

устройствени планове и включване на 

изследвания за градска мобилност към тях  

Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове 

Обвързване на урбанизирането на нови 

територии с развитие на обществен транспорт, 

велосипедна и пешеходна достъпност и 

свързаност 

Закон за устройство на територията; Наредба 

№7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени 

зони 

 

7.2 Местно ниво 

Предложение Нормативен акт 

Забрана на движението на автомобили по 

непосредствено тангиращите училища и 

детски градини улици в началото и края на 

учебните часове / началото и края на 

работното време на детските заведения 

може да се урегулира в Наредба за 

организация на движението на територията на 

община Варна 

Въвеждане на успокоени зони в районите 

около учебни и детски заведения 

Съгласно чл. 4 (2)2 от Наредба за организация 

на движението на територията на община 

Варна 

                                                
1 Чл. 42. Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС, в т.ч. на ЕПС, в отделните обекти се определя в зависимост от 

функционалното предназначение на съответния обект съгласно приложение № 5. 

Чл. 50. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) От предвидените места за гариране и паркиране на ЕПС съгласно приложение № 5 в нови сгради за 

обществено обслужване с повече от десет паркоместа, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт на съществуващи сгради за обществено 

обслужване най-малко едно от всеки десет паркоместа се оборудва със зарядна точка с голяма мощност (с възможност за пренос на електроенергия към 

електрическо превозно средство, като мощността е по-голяма от 22 kW), а останалите - с нормална мощност на точките (с възможност за пренос на 

електроенергия към електрическо превозно средство с мощност, по-малка от или равна на 22 kW, като се изключват устройства с мощност, по-малка от или 

равна на 3,7 kW). 
(2) Броят места за гариране и паркиране по ал. 1, които е необходимо да се оборудват със зарядни точки (колонки) за ЕПС, се закръгляват към 

по-голямото цяло число. 

(3) За нови жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение с над десет паркоместа, както и при тяхната реконструкция, 

обновяване или основен ремонт със заданието за проектиране на възложителя може да се предвижда съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС, 

като делът на местата за ЕПС е 10 % от местата за паркиране и гариране, дадени в колона 3 на таблицата към приложение № 5. 

2 Чл. 4. /2/ В участъци в които се намират училища, детски градини и други детски и учебни заведения, както и такива с голяма концентрация 

на ПТП разрешената максимална скорост може да бъде определена под тази по ал. 1, което се въвежда чрез заповед на кмета на община Варна и чрез 

поставяне на съответните пътни знаци. 
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Ограничаване на броя на ППС за локално 

платено паркиране за търговци и живущи до 

един автомобил на един обособен не/жилищен 

имот 

Раздели IV.2.3 и IV.2.4 от Наредба за 

организация на движението на територията на 

община Варна 

Режимът за привилегировано паркиране на 

ППС за служебни нужди да се допуска 

единствено при липса на паркинг в рамките на 

имота на общинските или държавни органи и 

организации 

Раздел IV.2.7 от Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна 

Изготвяне на план за развитие на 

пешеходното движение в град Варна 

(самостоятелно или като част от План за 

устойчива градска мобилност)  

Съгласно Наредба №РД-02-20-2 за планиране 

и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии 

Да се приеме от Общински съвет 

Изготвяне на план за развитие на 

велосипедното движение в град Варна 

(самостоятелно или като част от План за 

устойчива градска мобилност) 

Съгласно Наредба №РД-02-20-2 за планиране 

и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии 

Да се приеме от Общински съвет 

Изготвяне на план за развитие на 

обществения транспорт в град Варна 

(самостоятелно или като част от План за 

устойчива градска мобилност) 

Съгласно Наредба №РД-02-20-2 за планиране 

и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии 

Да се приеме от Общински съвет 

Насоки/указания за планиране и проектиране 

на градска среда (улични пространства, 

велосипедни трасета, рекламни обекти, 

материали и др.) 

Съгласно Наредба №РД-02-20-2 за планиране 

и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните 

територии 

Да се приеме от Общински съвет 

Създаване на ПУП за район „Одесос“ със 

специфични правила и нормативи за 

устройство и застрояване 

 

 

 

 

 

Докладът е изготвен от екипа на СНЦ „Таляна”: 

 

Биляна Раева 

Венцислава Недялкова 

Димитрий Галихин 

Златина Илиева 

Ивайло Добрев 

Максим Недков 

Михаил Няголов 

Невена Вълчева 

Силвана Маринова 

Сергей Петров 

Чавдара Николова  



                  

 

 

Page   |   114 

 

Явор Панев 

 

консултанти: 

студио: place.make 

Нурхан Реджеб 

Силвия Чакърова 

 


