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СТАНОВИЩЕ
относно: конкурс за Устройствена концепция на парк Борисова градина
Уважаеми арх.Диков,
С настоящото становище бихме искали да отправим общи коментари за велосипедното движение
в и около обхвата на конкурса за Устройствена концепция на парк Борисова градина.
Адмирираме конкурсното начало при изготвянето на устройствени планове, но като парк с
висока обществена значимост е важно да бъдат провеждани и обществени обсъждания на
различните етапи от планирането, какъвто е устройствената концепция. Въпреки това на
28.05.2015 г. сдружение „Велоеволюция” инициира обществено обсъждане само за въпроси,
касаещи велосипедното движение, за да достигне информацията до повече хора, да съберем
възможно най-много мнения и отзиви от конкурса.
Без да фаворизираме някой от участващите екипи и независимо от резултатите от конкурса,
считаме че велосипедното движение е важно да бъде разработено с особено внимание като
силно препоръчваме във всички етапи от разработването на устройствени проекти за Борисова
градина да бъдат изготвени прозрачно и в тясно сътрудничество със специалисти по
велосипедно планиране и велосипедисти.
1. Отчитане на основните опасности (виж Приложение 1):
1.1. пресичане на ул.”Стоян Михайловски”
По продължението на алеята често пресичат велосипедисти. Причините са няколко: от другата
страна на булеварда алеята в парка продължава; след реконструкцията на кръстовището на
Семинарията преминаването оттам стана по-непривлекателно място за велосипедистите; няма
близко достъпно за велосипедисти място за пресичане, което да има връзка с алеите в парка.
1.2. пресичане на бул.”Симеоновско шосе”
Нерегламентирани пресичания на бул.”Симеоновско шосе” се случват на няколко места.
Причината за на пръв поглед безразборното пресичане е, че алеите в Борисова градина
(м.Погребите) не излизат точно срещу алеите в Ловен парк. Тротоарите са тесни и дори по тях е
невъзможно велосипедистите да се придвижат до светофар. Голяма опасност за велосипедистите
представлява значително превишената скорост на автомобилите по булеварда.
1.3. пресичане на бул.”Драган Цанков” при алеята зад тв.кула (която излиза при тенискортове Академик)

Въпреки че пешеходната пътека е ярко обозначена, честото превишаване на скоростта на
автомобилите и видимостта създават трудност шофьорите да дадат път на пешеходци и
велосипедисти. Решение може да се потърси в изграждането на пресичане на второ ниво или
създаване на остров за пресичане с ширина мин. 2.0 м, за да побере велосипед (доколкото ни е
известно за обособяването на острова няма достатъчно място и е необходима промяна на
реулацията).
1.4. преминаване на МПС през парка
Голяма опасност за пешеходците и велосипедистите представляват движещите се в парка
автомобили. Алеите биват възприемани като улици със съответното предимство за автомобилите
– всъщност дизайна на инфрструкурата с нищо не показва на шофьорите, че навлизат в парк и
че губят предимството си.
1.5. конфликт с пешеходци на тунела под бул.”П.К.Яворов” при къпалня Мария Луиза
Тунелът често се оказва тесен за многото пешеходци и велосипедисти. Оттам преминават
няколко основни велосипедни направления, които концентрират велосипедното движение през
този тунел. Няма обособена велоалея и велосипедистите се движат между пешеходците. При
спускане скоростта им често е голяма, което допълнително повишава риска от конфликти с
пешеходците. Тунелът също е с недостатъчна за велосипедисти височина.
1.6. липса на тротоар край бул.”Н.Вапцаров” в близост до кръстовището на Семинарията
След реконструкцията на кръстовището на Семинарията бе премахната част от тротоара по
бул.”Н.Вапцаров” край Борисова градина. Тротоарът е регламентираното място за велосипедисти
до 12 год. възраст. По този начин децата-велосипедисти не могат да достигнат от м.Погребите
до другата част на Борисова градина.
1.7. пресичане на кръстовището на бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви”
Кръстовището няма инфраструктура за велосипедисти, както и велосипедна секция на
светофара. Велосипедистите следва да слязат и да пресекат като пешеходци. При липсващо
място за изчакване на велосипедисти, заставайки на светофара, велосипедистите препречват
пътя на пешеходците.
1.8. пресичане на кръстовище Орлов мост в посока парк Заимов
Пешеходният подлез до езерото Ариана е непригоден за велосипедисти. Другият подлез при
ул.”Сан Стефано” има стръмна, тясна и хлъзгава рампа, която е опасно да бъде използвана от
велосипедисти. Така Орлов мост за велосипедистите остава без алтернатива в преминаването в
посока парк Заимов. Затова много велосипедисти предпочитат да пресекат на светофара, заедно
с автомобилите.
1.9. пресичане на платно при детелината на „Цариградско шосе” и бул.”П.К.Яворов”
Пешеходният подлез пред бл.73 има рампи, които могат да се използват от велосипедисти.
Влизането в парка оттам, обаче, е опасно, заради бързо движещите се автомобили, завиващи от
бул.”П.К.Яворов” към бул.„Цариградско шосе”. Бордюрите край пешеходната пътека не са
занижени.
2. Основни велосипедни направления за ежедневно каране (приложение 2)
2.1. жк.Младост-Център
През Борисова градина преминава едно от най-важните велосипедни направления – жк.МладостЦентър. Велосипедистите идват от бул.”Драган Цанков” или по успоредно трасе по улиците в
квартала и влизат в парка през входа при главната алея до бл.60. В долната част на Борисова
градина велосипедния поток към центъра се разделя основно на две – към кръстовището на
бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” и към Орлов мост. Направлението към Орлов
мост би могло да се отдели от главната алея още при къпалня М.Луиза и да премине по контура
на парка, по алеята близо до „Цариградско шосе”. За да не се струпват много велосипедисти на

Орлов мост, препоръчваме да се разработи и велосипедната връзка към ул.”Гурко” и Княжевска
градина, която също дава възможност за достигане на Центъра и Софийски университет.
2.2. жк.Дружба-Център
Това е основно направление за достигане от жк.Дружба, кв.Редута, жк.Изток, жк.Гео Милев,
жк.Слатина, жк.Мусагеница, жк.Младост 1 до Центъра, което сега се използва от велосипедисти.
Велосипедистите идват от ул.”Майор Юрий Гагарин”. Те влизат в Борисова градина от входа при
ул.”Майор Юрий Гагарин”, при бл.50 или при бл.60 по главната алея. Последното влизане е понатоварено, когато останалите настилки са кални след дъжд. Обръщаме внимание, че
велосипедистите често карат по ул.”Незабравка” или успоредно на нея покрай блоковете.
2.3. жк.Студентски град-център
Основно направление за достигане от жк.Студенстски град до Центъра е по бул.”Симеоновско
шосе или успоредно на него (частично) през Ловен парк. От бул.”Симеоновско шосе” е и
основният подход на велосипедисти към висшите учебни заведения в района – Химически,
Математически и Физически факултети на СУ, Духовната Семинария. От Студентски град
велосипедистите изпозват и маршрута Младост-Център.
2.4. велосипеден ринг, успореден на бул.”Ситняково”-бул.”П.К.Яворов”-бул.”Н.Вапцаров”
По велосипедните рингове, освен този по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви”, все още няма изградени
велосипедни трасета и велосипедистите търсят паралелни пътища за достигане на дестинации в
съседни квартали. Борисова градина предлага чудесна възможност за връзка на
кв.Хладилника/жк.Лозенец с кв.Подуяне/жк.Гео Милев. Изграждането на кръстовищата на две
нива при тв.кула и при Семинарията направи непривлекателна възможността да бъде проведена
велосипедна алея в този участък по булеварда. Затова предложението ни е тя да бъде изградена
по съществуващите алеи в Борисова градина.
3. Основни велосипедни направления за отдих (приложение 2)
3.1. Зелен ринг на София
Освен карането за отдих из целия парк, все по-ясно се очертава важността на т.нар. Зелен ринг
на София – пешеходен и велосипен маршрут, свързващ Борисова градина, зелената зона край
Перловска река-градинката край НДК-Южен парк II част (зад х-л Хилтън) – Южен парк III частБорисова градина (местн.Погребите). Освен за жителите на града, той е привлекателен и за
туристите и вече се използва от местния бизнес за отдаване на велосипеди под наем.
Създаването на качествена, богато озеленена пешеходна и велосипедна връзка с Южен парк е
от изключително значение – преминаването по ул.”Сребърна” е много опасно и неподходящо за
малки деца-велосипедисти. Необходимо е тази инфраструктура да бъде включена и в плановете
за новия пробив при болница Токуда. Също така в слънчев почивен ден в Южен парк има много
пешеходци и карането на велосипед е затруднено – лесното достигане на Борисова градина ще
намали конфликтите на пешеходци и велосипедисти в Южен парк.
3.2. велоалея на мястото на старата жп линия
„Велоеволюция” подкрепя идеята за създаване на велосипедна алея на мястото на старата
околовръстна жп линия в Борисова градина. Този маршрут има потенциал да свърже Борисова
градина и Зеления ринг със зала Арена Армеец и спортния комплекс на ЦСКА.
3.3. Зоологическа градина
Съвсем логично е да бъде направена удобна връзка за достигане с велосипед до входа на
Зоологическата градина. Това ще бъде добра алтернатива на препълнения автомобилен паркинг
пред нея.
4. Велосипедни трасета (приложение 2)
Освен основните направления, други важни велосипедни връзки са:
4.1. велоалея по бул.”Н.Вапцаров” + пресичане на ул.”Ст.Михайловски”

Считаме за много необходимо запазването на концепцията за велоалея по бул.”Н.Вапцаров” от
бул.”Черни връх” до Семинарията. Тя би обслужвала териториите на жк.Лозенец и
жк.Хладилника, където са разположени и значителен брой офисни сгради. Велосипедния трафик
по бул.”Н.Вапацаров” не може да бъде пренасочен към велосипедната връзка през
ул.”Сребърна”, поради значителната денивелация между кръстовищата на двете улици с
бул.”Ч.връх”и голямото заобикаляне.
4.2. велосипедни трасета в Ловен парк и връзка през жк. Дианабад към Борисова градина
4.3. връзка с жк.Лозенец (долна част) към пл.Журналист и УАСГ
4.4. връзка на жк.Дианабад с Борисова градина(м.Погребите)
Всички велосипедни трасета могат да се видят в Приложение 2. Не всички от тези трасета е
необходимо да бъдат обособени като велоалеи.
5. Велосипедни пресичания и кръстовища (приложение 2)
В т.1. са изброени опасните места за пресичане, които се използват от велосипедисти.
Поставяйки безопасността на велосипедистите и пешеходците на първо място, считаме че е
важно в устройствените планове да залегне и съответната нова инфраструктура.
Основните акценти са:
-

регламентиране на пресичанията на ул.”Стоян Михайловски” и бул.”Симеоновско шосе”.

Предвид важността на Зеления ринг и връзката межу различните части на Борисова градина,
считаме че е обосновано да се потърси пешеходно и велосипедно пресичане на две нива при
ул.”Стоян Михайловски”, за да се осигури спокойствието и качеството на средата, подобаващи за
един основен рекреационен маршрут.
-

велосипедно пресичане към жк.Лозенец.

Новоизградения подлез в близост до ул.”Златовръх” няма рампа за велосипедисти от страната на
жк.Лозенец. Използването на асансьор не може да се счита за велосипедно пресичане, тъй като
велосипедистът следва да слезе от велосипеда, а също така създава неудобства, ако трябва да
пресекат няколко души (напр.семейство или група). Затова препоръчваме да се предвиди или
реконструкция на подлеза, или изнасяне на велосипедното пресичане при пешеходния светофар
пред Софияленд.
-

велосипедно и пешеходно преминаване през тунела под бул.”П.К.Яворов” при къпалня
Мария Луиза

Много често тунелът се оказва тесен за множеството велосипедисти и пешеходци. Създаването
на велосипедна алея, ясно разграничаваща се от пешеходната алея, ще спомогне за групиране
на двата потока и намаляването на конфликтите. Въпреки това препоръчваме изграждането на
второ велосипедно и пешеходно преминаване над бул.”П.К.Яворов”, за да може потоците да се
преразпределят. Предвид проблемът с по-високото ниво на улицата, идваща от Цариградско
шосе, би могло мостът да има и дъговидна в план форма, която да спомогне за по-плавното
изкачване.
Обръщаме внимание, че при адаптирането на тунела за велосипедисти е необходима неговата
реконструкция така, че да се спазят изискванията от мин.2.5 м височина и за наклони, описани в
Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните
системи на урбанизираните територии на МРРБ.
-

велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и
Хр.Георгиеви”

Като второ по натовареност от велосипедисти кръстовище в София, там е извънредно
необходимо да бъдат изградени велосипедни пътеки и да се предвидят места за изчакване на
светофарите във всички посоки на кръстовището. Недопустимо е велосипедистите да бъдат
задължавани да слизат от велосипедите си като пресичат – това прави пресичането не
велосипедно, а пешеходно.

-

велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост

Едно от най-големите затруднения за велосипедистите на това кръстовище е преминаването от
Борисова градина/Княжевска градина/велоалеята по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” в посока парк
Заимов. С реконструкцията на подлеза във връзка с преминаването на трети метродиаметър е
необходимо да бъдат включени и велосипедни преминавания във всички посоки.
-

нови велосипедни рампи в подлеза при Полиграфическия комбинат

За подобряване на велосипедния и пешеходния достъп до Борисова градина намираме за
необходимо да се реконструира подлеза при Полиграфическия комбинат и да се приспособи за
хора с увреждания, родители с детски колички и велосипедисти.
6. Съпътстваща велосипедна инфраструктура
6.1. велосипеден паркинг с контролиран достъп
Край метростанция „Национален стадион В.Левски” и бъдещата станция на Орлов мост за трети
метродиаметър, е съществено да бъдат организирани велосипедни паркинги с контролиран
достъп – това може да бъде помещение с физическа охрана, със система за констрол на достъпа
или да бъдат разположение велосипедни „гардероби” (на англ. „bike lockers” – кутии за
заключване на велосипед). Капацитетът на тези съоръжения трябва да бъде изследван и да има
възможност за поетапно увеличаване.
6.2. велосипедни стойки
При по детайлното планиране на парка следва да бъдат определни места за разполагане на
велосипедни стойки за паркиране пред по-важните атрактори – спортни центрове, детски
площадки, заведения и др. Могат да бъдат разработени модели на велостойки с дизайн,
хармониращ с визията на парка.
6.3. станции за обществени велосипеди
Край метростанция „Национален стадион В.Левски” и Орлов мост има одобрени от гл.архитект на
СО места за станции на обществени велосипеди (bike-sharing). Препоръчваме тяхното точно
местоположение и капацитет да бъдат доуточнени.
6.4. колодрум
Колодрумът е атрактор за велосипедистите като на определни събития би могло да се очаква
струпване на паркирани велосипеди. Колодрумът може да се развие и като място за велокафе,
велосипедни срещи, клуб, велосипедна работилница и т.н.
6.5. чешми
Препоръчваме разполагане на чешми край главните велосипедни трасета.
7. Данни за велосипедните потоци
През 2012 г. сдружение „Велоеволюция” направи преброяване на основни велосипедни потоци в
София (виж „Преброяване на велосипедистите в София, окончателен доклад, 2012”, достъпен на
www.velobg.org). Тази година сдружение „Велоеволюция” също извършва преброяване като към
момента разполагаме с данни само от майското преброяване в делничен и празничен ден (все
още в необработен вид).
7.1. В Борисова градина
Преброителен пункт има на пресичането на главната алея покрай тенис кортовете на Академик и
алеята зад тв.кула (по главното направление към Студ.град и Южен парк). Тогава бяха отчетени
макс. 122 вел./пиков час в делничен ден и 207 вел./пиков час в празничен ден от общо 6-те
преброявания за годината. При преброяването в делничен ден от май 2015 г. оттам преминаха
334 велосипедиста/пиков час, което е впечатляващо увеличение дори спрямо максимума от
2012 г., а да не говорим спрямо 42 вел./час, преброени през м.май 2012 г. Основният поток е по
главната алея (от 296 вел./пиков час, 2015 г.).

7.2. на кръстовището на бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” и бул.”Драган Цанков”
Това кръстовище е от най-натоварените с велосипедисти в София. През 2012 г. там бяха
отчетени макс. 134 вел./пиков час в делничен ден и 175 вел./пиков час в празничен ден. През
май 2015 г. оттам са преминали 367 велосипедиста/пиков час - отново виждаме поне
трикратно увеличение на велосипедния поток (дори и повече спрямо 88 вел./пиков час от май
2012 г.)
7.3. кръстовището на Орлов мост
През 2012 г. там бяха преброени макс. 110 вел./пиков час в делничен ден и 165 вел./пиков час в
празничен ден. Данните от 2015 г. са в процес на обработка.
8. Други основни насоки
8.1. Разработване на схеми на велосипедното движение и на автомобилния достъп до парка
Важна схема от устройствената концепция за парк Борисова градина са тази на велосипедното
движение и на автомобилния достъп до парка. Независимо от победителя в конкурса, в
последващите разработки тези схеми следва да присъстват.
8.2. Главните велоалеи да бъдат отразени с ширината си в устройствените планове.
Настояваме в подробните устройствени планове главните велосипедни алеи да бъдат отразени с
ширината си. Многократно сме ставали свидетели на маркирани с пунктир/точки или друг
условен знак трасе на велосипедна алея в ПУП, като в последствие се оказва, че няма
достатъчно място да бъде проектирана такава. Това води до неизбежни компромиси както за
велосипедната, така и за пешеходната инфраструктура.
8.3. Велоалеите да бъдат с достатъчна ширина
Сега действащата Наредба №2 от 29 юни 2004 г. на МРРБ определя минимални ширини от 2.0 м
за двупосочна велоалея и 1.5 м за еднопосочна. Тези ширини са ПОД минималните
препоръчителни ширини за най-слабо натоварените велосипедни алеи, описани във водещи
ръководства за велосипедно планиране (*) (**). За двупосочните велоалеи препоръчителните
ширини (*) са както следва:
- минимална ширина от 2,5 m при слабонатоварени велоалеи (0-50 велосипедиста/пиков час),
- 2,5-3,0 м при среднонатоварени велоалеи (50-150 велосипедиста/пиков час);
- 3,5-4.0 м при силнонатоварени велоалеи (>150 велосипедиста/пиков час).
Обръщаме внимание, че велосипедния поток по главната алея край тенис-кортове Академик е
над 300 вел./час към момента, а новите велоалеи следва да бъдат проектирани в съответствие
с прогнозните натоварвания.
Създаването на главни велосипедни алеи с минимална ширина от 2.0 м би имало противоречив
ефект – недостатъчната ширина би довела до използването и на пешеходната част от
велосипедистите, за да може велосипедистите да се разминават на безопасни разстояния. Това
също ще бъде и показател за отношението на Столична община към велосипедното движение,
неговите нужди и реалните й усилия, което ще бъде оценявано от самите велосипедисти.
Ширина >=3.0 м би дала възможност двама велосипедисти да карат един до друг (напр. родител
с дете) и да се разминат с трети. Карането един до друг е онова социално преимущество, което
прави велосипедирането в Холандия толкова успешно и което е съвсем ествествено в паркова
среда.
* „Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007, посочена като референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на
Европейската комисия;
** Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда, изготвен по проект Мобайл
2020), финансиран по програма Интелигентна Енергия Европа на ЕК

8.4. Главните велосипедни алеи по основните направления следва да бъдат проектирани и
изпълнени с високо качество, достатъчно ширина, плавни завои, внимание към
наклоните, да бъде предвидено осветление и снегопочистване.

8.5. Достъпът на велосипедисти до всички алеи в парка следва да е разрешен по
подразбиране.
Целият парк е място за рекреация. Предимството е на пешеходците.
8.6. регламентиране на автомобилния достъп в парка
Предвид изискванията към спортните съоръжения за автомобилен достъп, предлагаме
официално рекламентиране на алеите за достъп на МПС, създаване на дизайн и мерки за
успокояване на трафика, които да осигурят спокойствието и предимството на пешеходците и
велосипедистите. Въпреки това препоръчваме хората да бъдат стимулирани да оставят
автомобилите си извън парка и достъпът до него за МПС да е максимално ограничен.
8.7. Главните алеи в парка може да бъдат наименовани.
8.8. Регламентиране на пазара за спортни стоки втора употреба в близост до стадион Васил
Левски.
Продажбата на спортни стоки втора употреба прави спортът по-достъпен за всички. През
топлите месеци там се продават предимно велосипеди и аксесоари за тях, предлагайки голям
избор не само от евтини, но и на съсезателни, уникални, ретро, нестандартни и др. велосипеди.
Голяма опасност и неудобство създава интензивното движението на МПС през пазара. Добре е
през празничните дни то да бъде ограничено.
*********

Обръщаме внимание, че сдружение „Велоеволюция” се занимава с въпросите на градското
велосипедиране – за ежедневно каране и за отдих. За коментари по възможни места за трасета и
съпътстваща инфраструктура за спортно колоездене, екстремно каране, скокове и др. следва да
се потърси мнение на велосипедисти и организации с подобен профил на каране.
Вярваме, че настоящото становище ще спомогне велосипедната инфрастуктура в Борисова
градина да бъде качествено проектирана. Сдружение ”Велоеволюция” пожелава успешна работа
по оценка на проектните предложения. В следващите стъпки е важна прозрачността на процес
на проектиране, предварителни обсъждания със заинтересовани граждани и организации,
провеждане на обществени обсъждания, достъпност на информацията.

Неразделна част от становището са:
Приложение 1 – Основни опасности, свързани с преминаването на велосипедисти в и около парк
„Борисова градина”
Приложение 2 – Схема на велосипедни трасета в парк „Борисова градина” – предложение
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