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Общи положения

Настоящият  проект  третира  изграждането  на 

площадка  за  игра  и  обучение  на  деца  по 

безопасност  на  движението.  Тя  е  подходяща  за 

изграждане на съществуващата детска площадка за 

игра или в обособените към училищата площадки 

за физическо възпитание и спорт. 

Формата, размерите и съдържанието са умален 

размер  на  комуникационна  мрежа  от  училище, 

паркинг,  улици,  кръстовища  и  велосипедна  алея, 

запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци 

и светофари) и хоризонтална маркировка. 

Целта  е  децата  подробно  да  се  запознаят  с 

правилата  за  движение  по  улиците,  както  и  с 

техническите средства за организация и регулиране 

на движението.

1. Геометрия на площадката

Площта  за  разполагане  на  проектното 

предложение е 1200 кв.м – дължина 48м. и ширина 

25м., но размерите в предложената разработка са 

избрани  условно   и  могат  да  бъдат  променяни 

съобразно  конкретната  ситуация.  За  целта  към 

проекта  е  приложена  и  електронна  таблица,  с 

помощта на която да се преоразмерява въз основа 

на външни размери по дължина и ширина.

2. Организация на движението.

В организацията на движение на площадката са застъпени елементи от действителната пътна 

обстановка  –  училище,  паркинг,  кръстовище  със  светлинно  регулиране  на  движението,  кръгово 

кръстовище, велосипедна алея, пешеходен подлез, пешеходна пътека, където велосипедната алея се 

прекъсва  и  велосипедистите  минават  през  нея  бутайки  колелото  (чл.81  от  ЗДвП),  нерегулирано 

кръстовище, както и такова, регулирано с пътни знаци. 



Пътните знаци са в умалени размери, съобразявайки се с размерите на площадката. Знаците 

са малогабаритни като могат да бъдат със следните размери: 35см за кръглите и квадратните, и 

40см за триъгълните. Следва да бъдат монтирани на стълбчета  със светла височина от настилката 

до долния ръб на знака от 1,80м. като размерите са препоръчителни и алтернативно могат да се 

използват  и  олекотени  алтернативи  с  по-малки  размери.  Местата  на  тяхното  разполагане  са 

съгласно  чертеж  1,  като  точното  им  местоположение  се  определя  след  полагането  на  пътната 

маркировка за улиците и велоалеята. Предвидено е окръгляване на върховете на пътните знаци, за 

да са безопасни при съприкосновение от хора.

Пътната  маркировка  е  препоръчително  да  бъде  от  студен  двукомпонентен  пластик  с 

дебелина 2мм различни цветове. Ширината на линиите е 0.10м. Размерът на прекъснатите линии е 

1/2м, на ширината на линиите на пешеходната пътека тип „Зебра” е 0.20м. Предвидена е и цветна 

маркировка  за  обозначаване  на  пешеходните  пространства  (бял),  велоалеята  (оранжев),  зони 

забранени за пешеходци и превозни средства (зелен) и инвалидното паркомясто (светлосин).


	Общи положения
	1. Геометрия на площадката
	2. Организация на движението.

