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1 Улица за игра
Улица, на която детето може да бъде дете

1.1 Проучване
Сред родителите има много и различни мнения за дефиниране на детска
улица или улица за игра. Основно се използват два типа определения.
Някои родители определят улицата за игра като съществуваща улица със
смесено улично движение, но с ограничена скорост1 (например до училища).
Други родители2 я определят като улица, където не е разрешено улично
движение и позволява децата да играят свободно. В Белгия, т.нар. детски
улици/улици за игра са затворени за движение само за кратък, определен
период от време, често по време на почивните дни.
В България и Холандия  съществуват улици, отговарящи на първото
опрределение. В България улиците могат да бъдат затваряни, когато се
провеждат мероприятия (например Европейска седмица на мобилността), но
не и за създаване на пространство, където децата могат да играят.
На срещата във Фрайбург, партньорите обсъдиха използването на втората
дефиниция. Ние също решихме да използваме термина улица за игра
вместо детска улица. Улица за игра отразява по-добре съдържанието на това
понятие.

1.2 Определение
Улица за игра е:
1. улица, временно проектирана като улица, където децата могат да играят
2. улица в жилищна зона
3. улица, временно затворена за автомобилно движение
4. улица с разрешено движение и паркиране само на местните жители
5. улица, която е за игра в продължение на от половин/един ден до две или

повече седмици през годината
6. улица, на която правилата за ползването й като улица за игра са

определени от жителите и общината
7. улица с инфраструктура за игра на децата

1 ARENE, Община Хисаря, Енергийна агенция Пловдив, Център за здраве и развитие DTV

2 AMBEE, REACM-ANATOLIKI S.A. и Mobiel 21.

За определянето на дадено място като улица за игра, трябва да са
налице най-малко 5 от изброените по-горе характеристики.
Първата, за временен статут, е задължителна.
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1.3 Ползи
Ползите, свързани с улиците за игра, са много:

децата могат да играят на улицата;

по-здравословно е да се играе навън;

децата могат да играят заедно и да споделят играчките си едно с
друго;

децата не трябва да остават в къщи поради липса на съоръжения
за игра в съседство;

децата могат да се научат да карат велосипед в безопасна среда
и да упражняват уменията си на улицата;

родителите са спокойни, че децата им са в безопасност, когато
играят на улицата;

децата играят непосредствено пред дома си;

възрастните могат да излязат на улицата и да се срещат едни с
други;

съседите се опознават (по-добре) и се научават да преговарят
едни с други;

местните хора се научават да преговарят с местните власти и с
други партньори;

дългосрочните преговори с местните власти могат да доведат до
конструктивни действия като обновяване на населеното място,
жилищната зона, и т.н.;

училищните празници, следобедите в определен ден и почивните
дни през лятото са идеалното време за организиране на улици за
игра.

1.4 Заинтересовани лица
В строгата си дефиниция, улицата за игра е за деца, които са твърде малки,
за да скитат по околните улици сами или с приятели без наблюдение. В
действителност, всички живеещи на улицата са част от целевата група на
улицата за игра.
Всички са в състояние да организират улица за игра: родители, местни
жители, квартален комитет и младежки организации. Инициативата може да
бъде подета и от местната власт и създава възможност за организиране на
улици за игра чрез насърчаване на жителите. В случаите, когато местната
власт не е инициатор на улицата за игра, трябва да бъде включена като
партньор защото само тя има правото временно да я затвори.
Възможни партньори при организирането на улица за игра могат да бъдат:
градските служби (информация, младежи, улично движение, мобилност,
технически услуги, други), полицията, съветът на кмета, министъра на
транспорта и инфраструктурата, местни търговци, младежи сдружения и т.н.
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1.5 План стъпка по стъпка

Стъпка 1: Какво трябва да имаме предвид, когато възнамеряваме да
организираме улица за игра?

При организирането на улица за игра, трябва да оцените няколко
характеристики:

улицата да има ограничение на скоростта до 50 км/ч;

улицата да има всички удобства за живеене и да няма
преминаващ трафик;

по улицата не се движат превозни средства на обществения
транспорт;

на улицата няма полицейски управления, пожарна или болница.
Проверете законодателството на страната и общината. В някои случай има
ограничения или регламенти, които трябва да вземете под внимание при
организирането на улица за игра. Например, в Белгия не можете да
организирате улица за игра без разрешението на местните власти.

Стъпка 2: Организиране на гласуване и информиране на местните
власти

За да се разберете дали хората се интересуват от организирането на улица
за игра, започнете с гласуване. На базата на резултатите, внесете
формуляр-искане до местната власт. Опитът показва, че има голяма
вероятност вашата молба да бъде одобрена, ако съседите са съгласни с нея.
Например, в различни белгийски общини е задължително най-малко
половината от съседите да са съгласни с организирането на улица за игра.
Добре е да се поиска мнението на съседите преди внасянето на молбата.
Когато събирате мнения, вие може да информирате вашите съседи за вече
създадени улици за игра и за последствията. Съседите, които са съгласни да
се направи улица за игра, могат да се подпишат в списък с имена и адреси.
Когато внасяте вашето искане (подготвени документи) за улицата за игра до
кмета, трябва да посочите ясно коя част от улицата ще бъде организирана в
улица за игра, на коя дата и в кои часове. Ако получите разрешение и
улицата е определена, можете да вървите напред. В случай че не получите
разрешение, поискайте местните власти да се мотивират писмено за
решението си.

Стъпка 3: Създаване на работна група
Добре е да се направи работна група с хора, които искат да организират
улица за игра. Те ще координират организацията и ще поддържат връзка с
местните власти и съседите. Доброволци може да съберете като изпратите
писмо до всички съседи. Ако не съберете достатъчно доброволци, говорете
с хората лично. Често това е далеч по-ефикасно. Броят членове на
работната група трябва да не надвишава 10. Уверете се, че можете да
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работите със собствена балансирана група от хора, които искат да бъдат
ангажирани в организирането на улицата за игра.

Стъпка 4: Работа извън процедурата по организирането
Дискусията е проведена, улицата за игра ще бъде организирана. Съседите са
ентусиазирани, местните власти подкрепят инициативата и работната група е
съставена.
Първо, проверете дали всички членове на работната група и отговорните
служители от местните власти са съгласни с начина на организиране на
улицата за игра. Рамка на улицата за игра:

улицата за игра е с временен статут (определен период);

 улицата за игра трябва да бъде означена. Някои държави имат
специален пътен знак. Ако вашата страна няма такъв, може да го
създадете сами. Трябва да включите цялата необходима
информация, например: “Улица за игра от 14 до 18 часа”.

Преградата ще бъде поставена от местните власти. Обикновено само
органите по поддържането на пътя имат право да поставят бариери и пътни
знаци, но ако улицата трябва да бъде затворена всеки ден, например през
летните почивни дни, това не е удобно. Със съгласието на местните власти и
полицията, местно лице може да отговаря за поставянето на бариерата. Това
лице трябва да поставя бариерата, когато улицата се трансформира в улица
за игра, и да я маха след определените за това часове. Добре е да се
потърси място за съхранение на бариерата на същата улица или в съседство
за времето, когато не е улица за игра.

Създавайки улицата за игра изглежда, че всяка част от общия път е
подходяща за игра. Това е идеалния вариант за каране на велосипед и
скейт. Пешеходците, скейтбордистите и велосипедистите имат еднакви права
с останалите участници в улицата за игра. Играещите на улицата за игра
деца са еквивалентни на пешеходците, но правилата за пресичане и
използване на тротоарите не са приложими.

На улицата за игра може да пребивават повече хора, освен играещите деца,
при строги правила:

Водачи, живеещи на улицата или ползващи паркинг места, карат
със скоростта на пешеходец;

Велосипедистите трябва да се движат пеша, когато е необходимо;

Автомобилите на спешна помощ се движат със скоростта на
пешеходец, без да излагат на опасност децата. Децата трябва да
могат да играят спокойно.

Само на местните жители е позволено да паркират на улицата за игра. Ако
искате да убедите местните власти, че това не трябва да бъде разрешено,
първо трябва да уведомите и попитате живущите на мястото. Временната
забрана за паркиране на улицата може да предизвика неприятности на
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съседните улици и затова е добре да имате предварително съгласие на
живущите и на местните търговци.

В периода, когато улицата е за игра, има някои ограничения:

Не е разрешен преминаващ трафик, включително за колите за
смет.

Не е разрешено движение във връзка с дейности на: местните
търговци, детегледачки, семейства, лекари, адвокати, други.

Доставчиците и медицинските работници не могат да влизат на
улицата с личен автомобил.

Автомобилите, които не са собственост на живущи на улицата,
могат да паркират до лявата външна страна на улицата. Това е
разрешено при затваряне само на едното платно от улицата. В
този случай, преминаването и паркирането в другата половина от
улицата е възможно.

Работната група трябва да обмисли организационните подробности:
Каква част от улицата ще бъде блокирана като улица за игра? Това

включва уточняване на:

Колко деца живеят на улицата? На кои части от улицата живеят?

Колко къщи има в частта на улицата, която ще бъде блокирана
като улица за игра?

Кои от местните търговци, предлагащи услуги и центрове трябва
да бъдат достигнати?
Направете, ако е възможно споразумение с местните търговци,
предлагащи услуги и центрове.

Кой иска да бъде отговорно лице за улицата за игра? За по-сигурно,
включете няколко души, за да се сменят. По време на кой период и в кои
часове улицата ще бъде улица за игра? Кой ще блокира улицата с
преграда/бариера?

Осигуряването на безопасността на улицата за игра е задължение на
местните власти. Не е задължително да има застраховка за улицата за игра,
но се препоръчва застраховка „Гражданска отговорност и материални щети”.
Предварително обсъдете това с местните власти. Добре е застраховането да
стане преди пускането на улицата за игра. Ако местните власти нямат
направена застраховка, родителите носят отговорност за действията на
техните деца и ако се случи нещастие, ще трябва да се консултират с личния
си застраховател. Не се колебайте дълго, за да поставите начало.
Уреждането на всичко може да отнеме няколко седмици или месеца.

Стъпка 5: Организирайте допълнителни дейности
Целта на улицата за игра е децата да играят спокойно и безопасно. Разбира
се, можете да организирате допълнителни дейности. Контактувайте с
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местните власти и младежки организации, когато нямате идеи или имате
нужда от съоръжения за игра. Споразумейте се за разрешените и
неразрешени игрови дейности (например футболът и високата музика могат
да създадат неприятности).
Възможно е да организирате тържествено откриване на улицата за игра с
напитки и снакс. Това ще помогне хората да контактуват помежду си по-
лесно. За обявяване на вашата улица за игра може да използвате местен
вестник или интернет сайт.

Улицата за игра е идеален случай за съседите да се опознаят по-добре. По
време и след улицата за игра, може да организирате някакви дейности и за
тях. Кафе и кекс, улично барбекю или може би семинар, проведен от съсед
със специално хоби, може да направят чудеса за съседството.
Улица за игра може да организирате и когато има слабо улично движение. В
този случай могат да се планират допълнителни дейности като: спорт, улична
анимация, демонстрация на нови или стари велосипеди, състезание за
украса на велосипед, семинар «как да поправим велосипед» и други. Ако е
възможно, на улицата могат да се сложат съоръжения за игра (например,
рампа за скейт или тенис-маса).
Когато свърши периода на улицата за игра, можете да организирате
заключително събитие. Това е идеалното време да благодарите на всички
доброволци за направените усилия.

Стъпка 6: Информиране на съседите
Информирайте съседите и съседските деца писмено, с афиш или флайер за
откриването на улицата за игра. Не забравяйте да информирате и
съседните улици. Работната група преценява необходимостта от
споразумение и съобщава това на съседите. Комуникацията със съседите
изисква:

- обща информация за улици за игра (виж стъпка 4);
- периода и времето, когато улицата е за игра;
- съгласие за поставяне на подвижни (специални) прегради/ бариери;
- времето на сбирките;
- информация за специалните дейности, които ще бъдат организирани;
- информация за застраховките на потенциалните придружители и деца.

Не забравяйте да посочите информация за контакт с отговорните лица, в
случай, че съседите имат допълнителни въпроси и/или забележки.

Стъпка 7: Оценяване
След като първият период за организиране на улица за игра приключи, може
да поискате мнението на съседите. Може да направите това по формален
начин, като раздадете формуляр за оценка, или неформално в приятелски
разговор с тях. Ако организирате заключително събитие, на него може да
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направите кратка оценка. Мнението на съседите може да помогне за
подобряване организирането на следваща улица за игра.

1.6 Съвети
Улицата е улица за игра в определен период от време. Часовете за игра
трябва да бъдат едни и същи за целия период на организираната улица за
игра. Не трябва да допускате никакви промени в определените часове; те
трябва да са предварително одобрени от страните. Местните власти вземат
окончателното решение. При дъждовно време е по-добре улицата да се
блокира. По този начин децата ще могат да играят навън, когато времето се
оправи.
Можете да организирате цялата или част от улицата като улица за игра. При
дълга улица е по-добре да блокирате част от нея. По този начин ще можете
да наблюдавате децата по-лесно.
Възможно е съседите да се уговорят и да се редуват при наглеждането на
децата. Все пак никой не може да бъде задължен. Всеки родител носи
отговорност за детето си. Улицата за игра не е забавачница!
През часовете за игра е безопасно децата да играят на улицата, но преди
това улицата е нормална улица, с преобладаващо улично движение. Важно е
да се привлече детското внимание към приключването на улицата за игра,
например с официално обявяване. Родителите имат важна роля за това.
Като жител на тази улица, вземете предвид, че децата от съседните улици
също могат да се заинтересуват.
Ако съсед има планирана много важна работа в периода на улицата за игра,
която не може да бъде отложена (например пътуване), дейността трябва да
му бъде разрешена. Улицата за игра не е създадена, за да бойкотира
нормалния живот. Попитайте предварително съседите дали имат планирана
някаква работа и вземете под внимание тази информация, когато
организирате улица за игра.

1.7 Примери
А. Дейнзe (Белгия)
В Белгия, улица за игра е обществен път, който временно се блокира с
преграда за известно време. Преградата е снабдена с пътни знаци C3 с
говорител, повтарящ “улица за игра” (KB, 28 октомври1998). Улиците за игра
са познати в много общини и имат различен вид.
В Дейнзе, улиците за игра са нещо традиционно. Децата могат да играят на
улиците предимно следобед от 14 до 17 часа. Всички деца и младежи в града
от 7 до 17 години са добре дошли. Участват всички младежки сдружения. На
улицата за игра са разположени забавления и атракции, например: пътека с
препятствия, велосипедна пътека, стена за катерене, къща на духовете и др.
Улицата за игра завършва със състезание.
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Б. Шотен (Белгия)
В Шотен, улица за игра се обозначава с привлекателно цветно лого, имащо
формата на весел предупредителен триъгълник с усмихнати възклицателни
знаци. Местната власт определя улиците за игра през лятото, от
предложените от жителите. През юли и август улиците за игра се организират
всеки понеделник и четвъртък следобед. Жителите са информирани за
новия, временен статут на тяхната улица и за въведените мерки. Двама
жители от всяка улица за игра и съветът на младежта сключват договор. Тези
двама жители са майки и бащи на деца от улицата. Те наблюдават децата и
да следят за поставянето и махането на преградите. Всички жители
получават подписаното споразумение. Забраната за движение не се прилага
за местните жители, спешните служби и велосипедистите. В Шотен
паркирането на улицата за игра е забранено. Футболът е разрешен, но само
с мека топка.

В. Брюж (Белгия)
Съветът на кмета, младежкият съвет, различни градски служби и жители на
Брюж решиха да организират улица за игра в центъра на града. През
месеците юли, август и септември избраната улица се блокира всеки
четвъртък следобед от 14 до 18 часа. Обикновено, улицата е оживена, малка
улица в центъра на града. На улицата има хотели и закусвални, но
собствениците са съгласни временно да бъде блокирана тяхната улица.
Когато на улицата за игра има паркинг, паркиранитето на автомобилите се
изнася за определеното за игра време. Това осигурява безопасност на
децата и предотвратява възможни щети. Техническата служба доставя
преградите и пътните знаци. Жителите са отговорни за поставянето и
махането на преградите. Местната власт е уредила временен щанд за
съхраняване на преградите извън часовете на улицата за игра.
Група от шест родители се събира редовно за уреждане на практическата
организация на улицата за игра (дейности, въпросници, писане на писма,
контакти с младежките служби и полицията, други). Има определено лице за
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контакт, което подпомага жителите, полицията и местните власти с въпроси и
информация, както и осигуряване на застраховка „Гражданска отговорност и
материални щети” за децата, доброволците, родителите и настойниците.
Улицата за игра беше обявена с писмо, информиращо съседите за
концепцията. Децата бяха поканени лично. Те получиха афиш. Повечето
родители поставиха афиша на прозореца си. Двама родители се редуваха да
наглеждат улицата. Те пазеха децата да не напускат преградите и
забранената за паркиране зона. Полицай и градската охрана също
наблюдаваха улицата.
Свободната игра е основна цел на улицата за игра. Някои родители
организираха допълнителни дейности за децата като изразително разказване
на приказки, рисуване, федербал и други. В деня на откриването на сезона
на улицата за игра се предлагаха кекс и кафе на съседите. Инициаторите
искаха да привлекат възможно най-много съседи. Понякога съседите идват
на улицата по време на часовете за игра с кафе. Много домакинства
отвориха домовете си за съседите.Съседите се сближават и контактите
между тях остават такива и след сезона на улицата за игра.
Всеки четвъртък следобед хората могат да докладват за обслужването и
дейностите в дневник на улицата. Първият сезон беше оценен с анкета.
Съседите, които не попълниха анкетата, бяха посетени лично. Предложени
бяха следните подобрения:

- играчки за всички възрасти;
- разделяне на улицата на груба и „мека” част за игра;
- организиране на дейности за съседите в края на улицата за игра;
- следобедна улица за игра на снега.

Г. Салерно (Италия)
Салерно се намира в Кампаня (Югоизточна Италия) в залив на Тиренско
море със същото име. Салерно е град в Костиера Амалфитана с население
близо 147 000 души. Районът около Салерно е бил населен още в
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праисторически времена. Градът е познат с медицинското си училище
(първият медицински университет в света) и известен сред туристите със
забележителни сгради и ландшафт. Пристанището на Салерно е едно от най-
важните в Италия.
Салерно е демонстрационен град за проекта Trendy Travel5. Едно от
събитията в Салерно е “Малката-голяма Италия”. Това са недели без
автомобили, когато вътрешната градска част е затворена за автомобили и
предоставена на хората. Има тематични обиколки с презентации, ”енергийни”
разходки (обясняващи енергоспестяващи стратегии и примери), тематични
велосипедни пътувания, музика и улични артисти.

5 http://www.trendy-travel.eu


