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Резюме:

1.   Безопасността на пешеходците между факторите за устойчиво развитие 

2.  Факторите за устойчиво развитие с фокус „walkability“, гарантира високо качество 

на живот и възможност за щастие на индивида

3.  Анонс на наши и европейски добри практики

Ключови думи: walkability, пешеходци, безопасност, мобилност, достъпност, системен 

подход,  здравеопазване, екология, пътно, транспортно и пространствено проектиран

е, урбанизъм, законодателство, правоприлагането, образование, комуникация, социални 

отношения, икономика, качество на живот, щастие

"Walkability“,  или „условията за пътуване пеша” в контекста на „условия на качеств

ото на ходене, включително безопасност, комфорт и удобство 
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1. Безопасността на пешеходците  между факторите за устойчиво развитие.

Кратка история на пешеходната политики за сигурност в западна Евр
опа

�  5 км / ч скорост, ограничение за града в началото на века, 

последваща отмяна на всякакви ограничения

�  60 км / ч ограничение в градските зони отново едва през 
1954 г.

�  Пешеходни права на пътя навлезли  едва през 50-те, пеш
еходци са станали от закона "движещи се препятствия"

Градска

среда

Трафик

планиране
Икономика
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Подходи

 
�  Пешеходците са „изч
езващ вид”, усилията са 
върху пътната инфрастр
уктура за нарастващият 
моторизиран трафик.

В 60-те и 70-те години: 

нови градско планиране 
и транспорт

 Развитие на градските и транспортните методи на плани
ране за по-добра пътна безопасност
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ПРЕЗ 70-ТЕ И 80-ТЕ ГОД
ИНИ: 

ОЗДРАВИТЕЛНИ ПОДХО
ДИ, ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕ
ШКИ



Градска

среда

Безопасност

Научни

изследвания

Урбанизъм

Екология

Икономика

Социални

отношения

Трафик

планиране

Здраве-опазване

От края на 80-те години до сега:

Дългосрочно планиране, инте

гриране на
пътна 

безопасност и екологични
проблеми



2.  Развитието на факторите за устойчиво развитие с фокус “walkability“ гар
антира високо качество на живот и възможност за щастие на индивида.

Безопасност Научни изследвания
 
Здравеопазване                               Урбанизъм

Планиране на трафика                    Околна среда

Икономически аспекти                    Социални аспекти

walkability

Развитието на факторите за УР с фокус walkability подобрява революцио
нно качеството на градската среда. Всеки индивид търси и се стреми към 

по-добро качество на живот за себе си и близките си. Местата с по-
добро качество на живот естествено събират повече и по-качествен
а работна ръка и инвеститори. Това предопределя и повече произво
дство на брутен продукт, с който се подобрява отново средата – кач
еството на живот.
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 3. Анонс на наши и европейски добри практики
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обучение на големи ученици



участие в конкурси



участие в конкурси



награждаване на победителите



награждаване на победителите



The Octopus plan проект

 на Белгийската пешеходна асоциация

 и е предназначен за:
•  проект, който се стре
ми да гарантира, че де
цата идват на училище 
по активен начин. 

•  The Octopus план пом
ага на училищата и об
щините да работят вър
ху пътната безопасност 

и мобилност. 

• интегрира родители, у

чители, директори, пол
ицията и общинските в
ласти имат решаваща р
оля.
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помощни материали


