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Abstract: 

The most important part of the coastal areas for the inhabitants are the coastal alleys. These are 

places for recreation, entertainment, walking, different cultural events, tournaments and more. 

The analysis is based on several criteria: location, dominant activities and visual contact with 

the marine landscape that determine the urban framework of these areas. 

The selected examples are well-established tourist destinations from different continents 

(Europe, Africa, America) and their common line is the inclusion of coastal areas in the central 

city areas. 

The findings of the survey point to several global trends: 

 Beaches are used both day and night. This fact helps to separate the activities at different 

time intervals and to maintain a good ecological environment. 

 Functional division of the day makes it possible to distinguish transport flows 

(pedestrians and cars). This ensures a safe and cost-effective use of coastal zones for 

both transport groups. 

 The variety of public service functions acts as an attraction for large investment 

companies, whose activities contribute to the overall development of cities. The social 

effect will be multiplied because it reflects not only on current time but also on future 

generations. 

The development of the coastal zones, dependant to the basic requirements for sustainability - 

ecological, social and economic, guarantees the comfort of living in them to all target groups. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Най-важната част от бреговите зони за обитателите са крайбрежните алеи. Това са 

местата за отдих, развлечения, различни културни събития, турнири и др. 
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University „Chernorizets Hrabar“, 84 Yanko Slavchev Str., 9007 Varna, Bulgaria. 

700



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

Анализът е направен по няколко критерия: разположение, доминиращи дейности и 

визуален контакт с морския пейзаж, които определят градоустройствената рамка на тези 

зони.  

Избраните примери са утвърдени туристически дестинации от различни континенти 

(Европа, Африка, Америка), а общото между тях е включването на бреговите зони в 

централните градски територии.  

В повечето туристически градове крайбрежните алеи имат емблематично значение и 

представителни функции. Те са наситени с множество обществено-обслужващи функции, 

което налага съвместяването на пешеходно и автомобилно движение без пресичания на 

потоците. Друга важна особеност на тези алеи е контакта им с плажните ивици, поради 

което са и най-привлекателните зони за различни инвестиции – хотели, клубове, магазини, 

офиси и др. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Избраните примери на крайбрежни алеи са от цял свят и включват три континента – 

Европа, Азия и Америка. 

2.1. Английската алея, Ница, Франция 

 Разположение 

Ница се намира в Югоизточна Франция, регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг и е 

важен туристически център на Средиземно море. Разположен по бреговете на Залива на 

ангелите, той е заобиколен от приморските Алпи, които го защитават от хладните северни 

ветрове. „Столицата на Лазурния бряг“, както е известен градът, е пети по големина град във 

Франция (след Париж, Марсилия, Лион и Тулуза) и най-голям на френската Ривиера (фиг. 1). 
 

 

Фигура 1. Изглед към яхтеното пристанище на гр. Ница, Франция [1] 

 

„Английската алея“ или „Булевардът на англичаните" е крайбрежната алея на град 

Ница в „Залива на ангелите“, Средиземно море. Преди силната урбанизация на града, 

бреговата линия в Ница е била безлюден участък от плажа, покрит с големи камъни. 

Първите къщи, които са построени през 18 век, са разположени на високо място и далеч от 

морето. Те са на заможни туристи, посещавали Ница не заради плажа, а заради меките 

зимни условия. Зоните в близост до водата са били дом на пристанищните работници и 
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рибарите на Ница. През втората половина на 18 век богати англичани започват да 

прекарват зимата в Ница, наслаждавайки се на морската панорама. По тяхно предложение 

е изградена пешеходната крайбрежна алея (chemin de promenade). Заинтригувани от 

перспективата за развитие на рекреационните дейности по тази приятна за разходки алея, 

гражданите на Ница значително увеличават нейната територия.  

В непосредствена близост до „Английската алея“ се намира друга пешеходна алея, 

която започва от площад „Масена“ („Place Masséna“) в посока от центъра на Ница към 

летището. Тази зона е наречена „Zone Pietonne“, което в превод означава пешеходна зона. 

В нея достъпът на автомобили е забранен освен на тези за доставки. Точно този факт 

прави пешеходната зона толкова популярна и атрактивна за туристите. 

 Доминиращи дейности  

В пешеходната част на крайбрежната зона туристите могат да открият отлична 

селекция от ресторанти, специализирани в различни видове кухня. Има и голям избор от 

кафенета, където човек може да се наслади на красивата морска панорама, както и 

няколко пекарни с открити тераси. Търговските обекти представляват множество малки 

магазини за продажба на различни стоки и сувенири. В близката старинна част на града 

(„Old city”) не липсват и културно-развлекателни обекти като операта на Ница, която е 

построена в края на 19-ти век по проект на François Aune, за да замени стария театър 

„King Charles Félix's Maccarani Theater“. Днес тя е отворена за обществеността и осигурява 

редовна програма на представления. От картите на забележителностите на гр. Ница (фиг.2 

и 3) се вижда, че преобладават предимно обществено-обслужващите дейности, които 

хармонично се свързват с историческата среда на стария град и ново урбанизираните 

територии. Особено внимание е отделено на велосипедните алеи и зоните за отдих и спорт 

по продължение на цялата крайбрежна алея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2 и 3. – Карти на забележителностите на гр. Ница, Франция [2] 

 

 Визуален контакт 

„Английската алея“ е предпочитано място за отдих за местните жители. Освен 

многобройните събития, като годишния карнавал, битката за цветя и др., които се 

провеждат по крайбрежната алея, на нея има разположени т.нар. „сини столове“ (Chaises 

bleues) и шатри, идеални за отдих и съзерцаване на синята вода на залива („Залива на 

ангелите“) на брега на Средиземно море. Тя се е превърнала в любимо място и за 

скейтбордисти от целия свят (фиг. 4). [3] Причината за големия интерес към тази алея се 
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дължи на прекия визуален контакт с морския пейзаж, който е достъпен за всички 

обитатели по две основни причини: 

 Терасовидно застрояване на града по склоновете на Алпите; 

 Пряка визуална връзка между плажната ивица и крайбрежната алея. 
 

 

Фигура. 4. Изглед от крайбрежната алея на гр. Ница, Франция [3] 

 

2.2. Крайбрежният панорамен път, Александрия, Египет 

Александрия е най-големият пристанищен и втори по големина град в Египет, 

административен център на област Александрия. Разположен е на Средиземно море 

между езерото Мареотис и остров Фарос като се свързва с него посредством широка дига, 

наречена Хептастадион. Градът е проектиран от Дейнократ, който придружавал 

Александър Велики навсякъде. След като Александър Велики завладява Египет, той 

избира естествено защитеното пристанище близо до остров Фарос и се разпорежда там да 

се построи град (фиг. 5). [3, 4] 

 

 

Фигура 5. Крайбрежният панорамен път, Александрия, Египет [3] 
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 Разположение 

Крайбрежният панорамен път на Александрия (El-Gaish) е разположен сред буйна 

дървесна и цветна растителност, градини и паркове, които дават простор и свобода на 

пространствата. Той преминава успоредно на плажната ивица като достига до Източното и 

западното пристанище на града (фиг. 6).  

 

 

Фигура 6. Зелени площи, граничещи с пясъчната ивица, гр. Александрия, Египет [5] 

От другата страна на улицата са изградени високи сгради, които вероятно са били 

величествени за своето време. Но днес имат лош и отблъскващ естетически вид. Това се 

дължи на сезонния характер на обитаване, от което следва лошата поддръжка на сградите. 

Тенденцията, която се забелязва и в България - закупуване на второ жилище само за 

почивка – често води до безотговорно отношение към поддръжката на собствеността. 

Друг фактор, който оказва влияние върху разрухата на сградите е културата и обичаите на 

египтяните. Прането на килими и пътеки, които да висят впоследствие по балконите, се 

възприема за нормално в битието на египетския народ. Напоените с вода от изпраните 

тъкани сградни елементи, както и влажният морски климат спомагат за бързото рушене на 

тези сгради. По този начин народопсихологията става по косвен начин причина за 

влошаване на естетическите характеристики на средата. При някои от тези сгради 

разрушенията са толкова големи, че се наблюдава нарушаване на конструктивната цялост 

на сградните елементи. Въпреки че тези сгради са поставени в една идилична обстановка, 

с перфектен панорамен изглед, на брега на Средиземно море, техният външен вид започва 

да отблъсква туристическите потоци и ги насочва към други дестинации.  

 Доминиращи дейности  

Крайбрежният панорамен път е не само място за разходка, но и важна пътна артерия, 

която свързва Александрия и Порт Саид. Той върви успоредно на морския бряг като 

обикаля около големите заливи с модерни хотели и скъпи яхти, а крайбрежната ивица 

предлага хубави плажове и места за отдих. В тази рекреационна зона е разположена 

Александрийската библиотека, която е била построена през Птолемейската епоха и е била 

известна с богатството си и огромния брой книги, които е съхранявала. По не потвърдени 

данни се смята, че броят им е бил около 700 000 тома. Причините за нейното разрушение 

все още не са напълно изяснени и са причина за ожесточени спорове. Чрез съвместен 

проект между ЮНЕСКО и Египет, днес върху мястото, където се е намирала старата 

библиотека, е построена съвременната Библиотека Александрина. [4] 
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Друга забележителност от огромен туристически интерес е прочутият 

Александрийски фар на остров Фарос. Той се смята за едно от Седемте чудеса на света (фиг.7). 

 

 

Фигура 7. Възстановка на Александрийския фар в Египет [6] 

Основните дейности, които са се развивали през годините в крайбрежната зона на 

Александрия са свързани основно с туристическите услуги, търговията, спортните и 

развлекателните активности, пристанищните и транспортните функции. Наред с 

развитието на тези икономически сектори обаче Александрия не е добър съвременен 

пример за поддържане на крайбрежната градска среда, с което се доказва важната роля на 

сградния фонд в тези знакови за нацията територии.  

 Визуален контакт 

Планираното бъдещо развитие на гр. Александрия е коренно различно от това до 

сега. Гражданите и местната власт са планирали множество мерки за възстановяване и 

естетизация на градската среда с цел задържане и увеличаване на туристическия интерес 

към тази дестинация (фиг. 8).  

 

 

Фигура 8. Панорамен изглед от залива към гр. Александрия, Египет [7] 

Един от проектите за съживяване на туризма е изграждането на подводен музей, в 

който посетителите ще имат възможност да наблюдават откритите антики и всичко, което 

се случва под водата. 

"Тази област е една от най-важните области в света за около 1000 години", казва 

Мохамед Абд Ел Магид, ръководител на департамента по подводна дейност в 

Министерството на културното наследство. "Пет метра под водата, ние имаме тези 

останки от дворци и храмове, но за сега хората не могат да видят нищо от тях със 

собствените си очи. Изграждането на този музей ще привлече множество туристи, което 

ще помогне на икономиката да се задвижи отново напред." 

Френският архитект Жак Руже (Jacques Rougerie), чиято работа е вдъхновена от 

научната фантастика на писателя Жул Верн, е предложил концепция за изграждането на 

такъв музей. (фиг.9). 
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Този проект поставя един актуален за България въпрос относно възможностите за 

развитие на подводния туризъм. 

 

 

Фигура 9. Концепция за подводен музей в гр. Александрия, Египет [8] 

2.3. Булевард Оушън Драйв (Ocean Drive) Саут Бийч, Маями, САЩ 

Булевард „Оушън Драйв“ е основна пътна артерия в Саут Бийч, квартал на град 

Маями в САЩ. Саут Бийч (често наричан Маями Бийч) е сред най-популярните плажове в 

САЩ. Той дължи своята известност най-вече на филмовата индустрия. Многобройните 

филми, снимани там постепенно са го превърнали в нарицателно за американския тип 

плаж. Години наред са полагали усилия да превърнат Саут Бийч в един от най-красивите 

плажове в света и топтуристическа дестинация в САЩ (фиг.10). 

 

 

Фигура 10. Крайбрежие на Саут Бийч (Miami Beach), Маями, САЩ [3] 
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 Разположение 

Саут Бийч (South Beach) е квартал в град Маями Бийч, Флорида, САЩ, разположен 

на изток от града, между залива Бискейн и Атлантическия океан. Районът обхваща 

бариерните острови на Маями Бийч, южно от Индиън Крийк (Indian Creek Drive). 

Разработването на първата част на Маями Бийч е започнало през 1910 г. благодарение на 

усилията на Карл Фишер, Лумус Брадърс и Джон Колинс (Carl G. Fisher, Lummus Brothers, 

John S. Collins). В последствие Колинс спомага за изграждането на моста, който осигурява 

жизнено важната връзка между континенталната част на Маями и плажовете като е 

наименуван Колинс Бридж (Collins Bridge) в чест на своя създател. [9] 

Саут Бийч в Маями обхваща плажна ивица в южната част на Маями във Флорида, 

разположена около 23-та улица. Тази зона се намира в най-ниската част на цялата брегова 

ивица и е застроена в началото на миналия век в красивия архитектурен стил „Ар деко“. 

Малко на брой са сградите, останали от този период, а тези, които се виждат са в 

развалини, но въпреки това тук е мястото, където броят на сградите в този стил е най-

голям. 

 Доминиращи дейности  

На крайбрежния булевард са разположени множество кафенета, барове и хотели, 

което прави плажната ивица „Саут Бийч“ една предпочитана туристическа дестинация. 

Този развит курортен комплекс е едновременно шумен и пълен с атракции от една страна, 

а от друга - предлага тихи и романтични места за разходка из улиците с красиви сгради и 

кокетни хотели. Наричат го още Соби, което е съкращение от пълното наименование на 

квартала и е популярна дестинация за пролетните ваканции в САЩ. Забавленията по 

плажната ивица са съчетани с перманентен музикален фон. Множеството ресторанти, 

магазини и нощни клубове придават специфичен образ на мястото. Със своите над 150 

клубове и барове Саут Бийч се нарежда на първо място като най-предпочитаното място за 

нощен живот в цялата страна. Тук могат да се срещнат доста често някой от най-големите 

холивудски звезди, което издига курорта в световните туроператорски класации. [10] Една 

от основните дейности, която продължава да се развива вече десетки години е филмовата 

индустрия. Това място се ползва като снимачна площадка за много холивудски филми. 

Плажната ивица на Саут Бийч е постоянен домакин на волейболните състезания (фиг.11).  

 

 

Фигура 11. Изглед към плажната ивица на Саут Бийч, Маями, САЩ [11] 
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 Визуален контакт 

Маями е световен център и лидер в областта на финансите, търговията, културата, 

медиите, изкуството и международната търговия. Градът е дом на множество театри, 

музеи и паркове. Една от причините за този огромен интерес се дължи именно на връзката 

на града с магнетичния бряг на Атлантическия океан. Панорамните гледки от 

крайбрежните булеварди оказват силна притегателна сила както за туристите, така и за 

крупните инвеститори. Булевард „Оушън драй“ е пример за добре планирана и 

структурирана пътна артерия, която предлага разнообразни обществено-обслужващи 

дейности в една озеленена среда, като осигурява безпрепятствен транспортен достъп до 

всяка точка от крайбрежната ивица (фиг.12). 
 

 

Фигура 12. Изглед от северния край на булевард „Оушън Драйв“, Маями, САЩ [12] 

 

3. ИЗВОДИ 

Изводите от проучването сочат няколко световни тенденции: 

 Плажовете се използват както през деня, така и през нощта. Това спомага за 

разделяне на отделните дейности в различни часови интервали от денонощието и за 

поддържане на добра екологична среда. 

 Функционалното делене на денонощието дава възможност за разграничаване и на 

транспортните потоци (пешеходци и автомобили). По този начин се осигурява 

безопасно и икономически целесъобразно използване на бреговите зони от двете 

групи посетители. 

 Многообразието от обществено-обслужващи функции и обекти на социалните 

контакти действа като притегателна сила на големите инвестиционни компании, 

чиято дейност спомага за цялостното развитие на градовете. Социалният ефект е 

многократно мултиплициран, защото дава отражение не само за настоящите, но и 

за бъдещите поколения. 
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 Развитието на бреговите зони, подчинено на основните изисквания за устойчивост- 

екологични, социални и икономически, гарантира комфорта на обитаване в тях. 

Основни насоки за изготвянето на настоящата статия са извлечени от следните 

издания: Ковачев, А., К. Калинков (2013), “Теории и модели за пространствено и 

икономическо развитие на градовете” и Ковачев, А., (2013) Устойчивият град. Устойчиво 

развитие в териториалното устройство, градоустройството и архитектурата. [13,14]. 
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