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Метаморфозата е за трансформиране на нашите квартали, с акцент върху 
децата. Концепцията започва от предпоставката, че когато един квартал 

има много деца в публичните си пространства, това е основен показател, 
че мястото е добре проектирано като устойчив квартал. Самата дума 

„устойчивост“ вече е неразривно съчетана с децата, тъй като предполага, че тя 
е предназначена за бъдещите поколения.
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Концепцията за пътищата съществува от доста 
време, много по-отрано от появата на автомобилите. 

В миналото пространството между къщите 
в нашите градове е било използвано за 

различни дейности и цели, включително 
работа, развлечения, комуникация, пазар и 
транспорт. Разбира се, нашите улици също 
са били идеалното място за развитие на 
децата - да играят, да спорят, да дружат, да 

растат и да се приспособят към обществото. 
Такъв е бил случаят в продължение на много 

векове, но ситуацията се промени радикално 
през последните 60 години.
Цветната мултифункционалност на уличното 
пространство се превърна в монокултура на 
автомобили и трафик, в който преобладават 
моторните превозни средства. Човешкото градско 
пространство се превърна в пространство, пълно 
с машини с вътрешно горене. В този преход децата 
бяха изоставени; както всичко останало, което 
пречи на свободното движение на моторизирания 
трафик, те бяха премахнати от пътя.
Вместо това бяха построени специални места за 
деца. Ние ги наричаме детски площадки! Защото 
игра на улицата в тяхната среда вече не е възможна. 
Улицата се превърна във враждебно пространство, 
изпълнено със страх и опасност, и днес все още е 
така. Децата дори са обучени как да оцелеят в тази 
среда. Ние наричаме това обучение за безопасно 
движение!
Въпреки това, има малки проблясъци на надежда, 
сочещи изход от това моторизирано пространство. 
Стъпка по стъпка, „живите улици” правят играта на 
улицата възможна отново, парклети (преустроени 
паркинги) превръщат местата за коли в приятелски 
комуникационни пространства, а училищната 
среда може да бъде освободена от автомобилния 
трафик и да се върне на децата.
Това са само няколко примера и тази брошура ще 
ви разкаже за 20-те добри причини за връщането на 
уличното пространство на хората, и преди всичко 
на децата!

предговор



Децата не са по-малки версии на възрастните
Искате ли трафик, подходящ за деца, или дете, удобно за 
трафика?

Децата в уличния трафик

Източник: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991)
График:  Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991); FGM-AMOR (2019)

Визуалното възприятие и способностите на децата са коренно 
различни от тези на възрастните. Особено в публичното 
пространство, където има много какво да се наблюдава и 
има твърде много неща, които децата не разбират и не могат 
да идентифицират. Разработването на благоприятни за деца 
пространства трябва да отчита техните нужди и способности и да 
предлага необходимите открити пространства, зони, свободни от 
трафик, както и улици в училищата и жилищните квартали, за да 
могат те да играят, да се социализират, и да се развиват. 

01 Да помогнем на децата да се развиват
Децата са по-креативни близо до дома

Къде и на какво предпочитат да играят децата?

Източник: Hüttenmoser M. (2004)
График: Hüttenmoser M. (2004); FGM-AMOR (2019)

Играта е от съществено значение за здравословното развитие 
на децата, но пространството за този аспект на развитие също 
трябва да бъде достъпно. От решаващо значение е децата да се 
справят с тяхната среда независимо и без надзор и да се научат 
как да управляват риска. Следователно акцентът трябва да 
бъде поставен върху създаването на възможности за децата да 
се движат и да играят по улиците близо до домовете си и да ги 
направят безопасни. Град Фрайбург (Германия) е изключителен 
пример за това, с  обозначаване на „улиците, на които може да се 
живее“ и превръщането им в бедопасни зони.
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По-малко трафик = повече приятели
Намаленият трафик оказва положително въздействие върху 
социалните контакти

Съседски контакти на 5-годишни деца и техните родители

Проучванията показват, че децата могат да растат предимно в 
рамките на собствените си четири стени, защото родителите им 
се страхуват твърде много от опасностите, които представлява 
пътното движение. В тези случаи независимото движение на децата 
е ограничено и възможностите им за създаване на нови приятели 
са ограничени. Въпреки това, разширяването на районите, 
успокоени от трафика, води не само до по-здравословно развитие 
на децата в независими възрастни, но и помага на възрастните да 
изграждат свои съседни връзки.

03 Обществено ли е?
Обществените пространства трябва да бъдат достъпни за 
всеки

Ограничен достъп и възможности

Публичното пространство трябва да бъде общо благо, което 
е еднакво достъпно за всички жители. Въпреки това, голяма 
част от градското улично пространство в момента е посветено 
на моторизирания трафик. Всъщност, когато става въпрос за 
паркиране на улицата, пространството е запазено изключително 
за собствениците на автомобили. Понастоящем, за да могат 
децата да използват място за паркиране за игра, е необходимо 
да се направи това в паркирана кола! Правото на пространство 
не принадлежи на определена група участници в движението и 
техните интереси. Чрез превръщане на паркоместата в достъпно 
за всеки пространство се постига по-голяма справедливост.
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Източник: Hüttenmoser M.; Sautner D. (2002)
График: FGM-AMOR (2019) График: © FGM-AMOR (2019)
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Други начини за учене
Уличното пространство край училищата може да се използва 
като открита класна стая

Уроци на училищни улици (Одензее, Дания)

Източник/график: cycling-embassy.dk (2010)

В полза на децата, улиците пред училищата и детските градини 
могат да се използват като допълнителни зони за игра и класни 
стаи. Град Одензе например затваря околните улици по време 
на училище. Учениците не само се възползват от подобреното 
пространство по време на междучасията, с допълнителни 
възможности за физически дейности и вдъхновяващи игри, но 
учебното съдържание като математиката също се преподава там 
под формата на игри за движение. Австрийският град Брегенц 
също следва този пример, като затваря улиците около училищата, 
където е възможно от 7.15 до 17.00 часа.

05 Бъди активен за да бъдеш по-умен
Ходенето пеша или карането на велосипед до училище води 
до подобряване на училищната работа

Мозъчна активност по време на теста

Източник: VCÖ (2017), Eltis (2017)
График: activelivingresearch.org (2015), FGM-AMOR (2019)

Добре известно е, че физическата активност повишава 
когнитивната и мозъчната функция при хората. Наистина 
опитът от Болцано (Италия) предполага, че малките, селективни 
инвестиции под формата на 15-минутно затваряне на пътя преди 
и след началото на уроците водят до увеличение с почти 80% на 
успеваемостта при децата, които ходят и карат велосипед, а 45% 
от децата в началните училища активно отиват на училище сами. 
В резултат на това те също показват подобрение в работата и 
общото благосъстояние в училище.
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След 20 минути седене След 20 минути ходене

 Синьо = по-ниска невронна активност
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Многофункционалният град
Градовете, които се фокусират върху мултифункционални 
елементи, предлагат на всеки жител една и съща 
възможност да се насладят на града

Базово пространство за всеки

Град, който притежава атрактивни, многофункционални елементи 
и достатъчно места за почивка и релаксация, привлича хората 
обратно по улиците. Подобряването на качеството на уличното 
пространство допринася за функционирането на социалната 
среда, особено на децата, възрастните хора и хората с увреждания. 
В град Грисхайм в Германия се предлага пространствен дизайн 
и обекти, които не само са подходящи за почивка и игра, но и 
като място за срещи и събиране, както и място за гледане на 
общинското кино.
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Графис: © FGM-AMOR (2019)

Временно „отваряне на улиците”
Временното затваряне на улиците увеличава 
пространството, което хората възприемат като свои квартал

Привлекателни квартали чрез улични фестивали 
(Seestadt Aspern, Австрия)

Graph: © nikohavranek.com (2018)

Концепцията за „място” се гради върху междуличностните 
отношения, създаването на обща идентичност и чувството за 
принадлежност - и пространствата, предоставени на хората, 
разкриват приветлива среда за развитие на един квартал. 
Уличните фестивали, груповите разходки/маратони или дните 
без автомобили могат да повишат осведомеността за това как 
използваме публичното пространство и неговия допълнителен 
потенциал. Например в Париж, Брюксел или Копенхаген улиците 
вече са отворени за обществеността по време на годишните дни 
без автомобили. Град Богота е най-големият ден с дни без коли 
всяка неделя и на официални празници от 7.00 до 14.00 часа.
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Точки на кристализация
Социалните срещи предлагат множество предимства в 
съседските общности

Градинарство в Общността като „точки на кристализация“ 
(Грац, Австрия)

График: © bergschaf / Lendwirbel (2018)

„Точките на кристализация“ водят до общностен дух, като резултат 
от общи усилия и цели, доверие, взаимна подкрепа и инвестиции 
в общото пространство. Например, общинските градини не 
само оживяват квартала, но и осигуряват наслада от контакт с 
природата, редовна физическа активност и намаляване на стреса, 
които са полезни за здравето на жителите. Освен това градските 
градини могат да дадат възможност на хората да преодолеят 
социалните бариери и да опознаят своя квартал.

09 Удоволствие в паркирането
Парклетите превръщат улицата в място за срещи

„Парклетите” пълнят местата с живот (Виена, Австрия)

График: © Hinterland / Krongarten Wien (2013)

Обществените места за паркиране могат да се превърнат в 
публично пространство, в което хората да активират улиците, да 
създадат по-жизнени квартали и да насърчат икономическата 
жизненост. Парклетите са трансформирани бивши паркоместа, 
които обикновено се създават чрез изграждане на платформа за 
удължаване на настилката, и чрез снабдяването им с пейки или 
растения. Когато местата за паркиране станат места, достъпни 
за всички, качеството на живот в квартал на града се подобрява 
значително.
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Реактивиране на приземния етаж
Пешеходната ориентация оживява приземните етажи на 
града

Чувствайки се като у дома си в Хибридната Зона

График: © Hertha Hurnaus / feld72 Wien (2018)

„Хибридни зони“ са области, в които публичното пространство 
отговаря на частното пространство, където домакинствата, 
работните места, магазините и гражданските сгради докосват 
местните улици, паркове и площади. Тези приземни зони 
оформят образа на градския живот и изпълняват важни социални 
функции. Това са областите, в които се задържаме, пазаруваме и 
прекарваме свободното си време - поне така беше преди много 
години. Добрият квартал е този, в който зоните на приземния етаж 
на сградата взаимодействат с околните обществени пространства 
и предлагат гъвкава ежедневна употреба, както и достатъчно 
пространство, за да могат хората да се срещат удобно.

11 Очи на улицата
Процъфтяващият градски център кара хората да се чувстват 
сигурни и сигурни в обществените пространства, въпреки че 
са сред напълно непознати

Естествен надзор (Копенхаген, Дания)

График: © Stan Petersen (2017)

Хората, които минават през града, карат колело и прекарват 
времето си в обществените пространства, създават чувство за 
сигурност - като имат много очи на улицата. За да се постигне 
това обаче, е необходимо да се балансират нуждите на всички 
потребители. Дизайнът на открити или на приземния етаж, 
способността на хората в сградите да наблюдават уличния живот, 
както и добре дефинирани маршрути и ясни зрителни линии 
(ден и нощ) осигуряват качеството на публичните пространства и 
способността им да привличат хората на улицата. По-специално 
насърчаването на ходенето увеличава активността, жизнеността, 
социалното взаимо-действие и „естествения надзор“ на 
обществени места - и намалява риска от престъпления.
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Правете повече с по-малко!
За всяко изградено подземно паркомясто, град Цюрих 
трансформира една улица

Исторически компромис в Цюрих (Швейцария)

График: © FGM-AMOR (2019)

В почти всички градове има постоянна дискусия за недостига на 
места за паркиране. Противно на това, съществува добре известно 
правило: че повече ленти и повече места за паркиране привличат 
повече трафик. Град Цюрих показа, че това не е задължително. В 
политиката на исторически компромис се посочва, че броят на 
местата за паркиране е фиксиран с наличното количество през 
1990 година. Ако се предлага подземно паркомясто, паркинга на 
улицата трябва да се премахне. Тази стратегия доведе стъпка по 
стъпка до по-голямо публично пространство, предназначено за 
друга употреба.

13 Приоритизиране на пространството между 
сградите
Спечелете по-добро качество на живот чрез интелигентно 
планиране 

Приоритети в пътното планиране

Източник: Schnaitl E. (fairkehr); Tschinder S. (Stadt Salzburg) (2013)
График: © FGM-AMOR (2019)

Разпределението на пространството между сградите трябва да 
бъде привилегировано спрямо хората. На първо място в списъка 
с приоритети трябва да бъдат хората и по-атрактивен дизайн 
на физическата им среда. Това не само създава достатъчно 
пространство, но и прави иначе скучните и сиви улици удоволствие 
за „очите и душата“.
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Струва си да се мисли на едро
Смелостта да се действа и да се загърбят старите навици 
създават пространство за нови възможности

Нов дизайн на главната улица в Любляна, Словения

График: urb-i.com - Urban Ideas / google streetview (2013); planet.si (2015)

Прилагането на нови начини на мислене увеличава качеството на 
живот в градовете. Намаляването на емисиите и облекчаването 
на задръстванията, както и увеличаването на площта за ходене 
и колоездене, са само някои от благоприятните последици. 
Например главната улица Slovenska в Любляна, която някога 
е била четирилентова, е реликва от миналото и се превръща 
в пространство, което дава приоритет на пешеходците, 
велосипедистите и обществения транспорт. Дърветата и липсата 
на автомобилен трафик сега характеризират градския пейзаж и 
подобряват околната среда за хората и по този начин подкрепят 
теорията, че изчезването на автомобилния трафик може да стане 
възможно.
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Правилно пътно ограничение за по-голяма 
ефикасност на градското пространство
Увеличете общия капацитет на улицата, като разпределите 
пространство за по-ефективни и активни начини на пътуване

Максимуем капацитет от 3 vширина на лента

Източник: FSV, RVS 03.04.12; SUP u.a. (2008); UITP (2015), GIZ, TU Delft
График: © UITP 2015, GIZ, TU Delft; FGM-AMOR (2019)

Нашите транспортни системи са изложени на огромни 
напрежения, особено по време на пиковите часове сутрин. Хората 
искат да отидат на работа или да заведат децата си в училище и 
детска градина, но има значителни разходи. Например, разходите 
за външни задръствания в Лондон се оценяват на около 7,9 
млрд. Паунда годишно (INRIX 2018) и това предизвикателство 
ще расте, тъй като населението на града се увеличава. Въпреки 
това, инвестициите в инфраструктурата за ходене и колоездене 
насърчава хората да променят начина си на живот и да изберат 
по-активни форми на пътуване, вместо да седят в ежедневния 
трафик.
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2.000 души/час
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ВЕЛОАЛЕИ

ТРОТОАРИ

9.000 - 17.000 души/час

14.000 души/час

19.000 души/час



Същото пространство, повече потребители
Разходите за една кола е равно на това за 5 велосипеда

Пространството, използвано от велосипедисти, води до повече 
оборот на m²

Източник: BMLF 2010, t� .gov.uk (2018)
График: © FGM-AMOR (2019)

За една фиксирана област, търговията на дребно може да постигне 
значително по-висок оборот с велосипедисти и пешеходци (при 
пълно използване) отколкото с автомобилисти. Как е възможно? 
Изследванията показват, че хората, които ходят пеша или карат 
колело посещават по-често магазини в близост до центъра. През 
годината те харчат до 40% повече от клиентите с автомобили. Това 
означава, че те не само са по-добри клиенти, но и гарантират, че 
покупателната способност остава в местния район. Подобренията 
в общественото пространство за велосипедисти, пешеходци и 
обществен транспорт могат да доведат до увеличаване на оборота 
до 30%.
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Пълно използване на потенциала на 
пространствата
Колите заемат пространство – на мястото на една кола може 
да има до 9 велосипеда

1 кола = 6 велосипеда

Източник: BMVIT (2018), Stadtentwicklung Wien (2018)
График: FGM-AMOR (2019)

Автомобилите се нуждаят от много пространство и допринасят за 
замърсяването на околната среда и задръстванията. Освен това 
местата за паркиране са скъпи. Велосипедът заема много по-малко 
място от кола. Освен това, спестяващите пространство системи 
могат да бъдат настроени чрез височина на кормилото или 
припокриване на предните колела на велосипедите. В зависимост 
от подредбата и ситуацията на мястото, между 6 и 9 велосипеда 
могат да бъдат паркирани на едно място за паркиране. Дори и при 
по-големи велосипеди, въпреки увеличеното пространство, все 
още е възможно да се паркира между 3 и 4 товарни велосипеда на 
едно място за паркиране.
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Стойностите зависят от подредбата и ситуацията на мястото

2 м. 

10 м. ² 1,6 м. ²
0,8 м. 

5 м. 5 м. 

2 м. 2 м. 



Това честно ли е?
Колите са третирани преференциално в публичното 
пространство

Пространствено разпределение на стационарния трафик (Грац, Австрия)

Източник: Holding Graz, Parkraumreferat (2016)
График: © FGM-AMOR (2019)

В много градове планирането и проектирането са насочени 
към автомобили. Но те се нуждаят от пространство - не само 
за шофиране, но и за паркиране. Много хора възприемат, че 
притежаването на кола автоматично им дава право на обществено 
паркомясто. Въпреки това, средно, автомобилът е паркиран за 
162 часа седмично и само шест часа се изразходват за използване 
на пътя. Това не е справедливо и намаляването на стационарния 
трафик на моторни превозни средства би имало не само траен 
ефект върху избора на транспортни средства, но и ще направи 
място за хората да използват пространството по-ефективно, 
например за социализиране, почивка или игра.

19 Улици за хората
Градовете не само са функционални, но и трябва да бъдат 
годни за живеене

Монокултурата срещу Разнообразието

График: © FGM-AMOR (2019)

И накрая, обществените пространства ни дават възможност да 
се срещнем с други хора. Предизвикателството е да превърнем 
улиците в удобни за живеене, отворени и разнообразни 
пространства за всички. С „ходещите дървета” град Мюнхен 
дава пример за градско озеленяване и обогатяване на уличното 
пространство с временни мобилни дървета. Също така, 
въвеждането на общи пространства, домашни зони или училищни 
улици допринася за по-балансирано разпределение на градското 
пространство. Временните изпитания или изпробването на 
различни градски условия отварят улиците ни за многократна 
употреба и дават възможност на хората да преоткрият своите 
квартали и да направят улиците ни привлекателни.
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...

Пространства за еднократна употреба Пространства за многократна употреба

H

P

Зони за стационарен 
обществен транспорт 
(спирки, жп гари, ...)

пешеходни зони 
(включително пейки, 
кафенета, ...)

Паркинг за 
велосипеди в 
общите части

Място за паркиране на 
автомобили в публично 
пространство 
(без частни гаражи)

92 %

3 %

2 %

3 %
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