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Въведение
Никое пътуване със сто мили в час не ще ни
направи по-силни, по-щастливи или по-мъдри...
- Джон Ръскин, 1856

В зората на туристическите пътувания през XIX в. с тези думи английският художествен критик
Джон Ръскин се обръща към модерните за времето си туристи, които предприемат обиколка на
Европа с влак за една седмица (de Botton, 2002). Критиката на Ръскин, насочена към новите
възможности, които предлага технологията, се състои в отдалечаването от естествените ценности на
човека:
В света винаги е имало повече отколкото човек може да види, но за да го види трябва да се
движи бавно. ... Глупакът иска да убие времето и пространството, а мъдрият човек първо да ги
възприеме, а после да ги одухотвори. Вашата железница е нищо повече от инструмент за
смаляването на света ... длъжни сме да признаем, че истински ценните неща са мисълта и
погледа, а не скоростта. (Ruskin, 1856).

В края на същия век едно друго технологично откритие придобива потенциала да отговори на
апела на Ръскин. През 1886 г. е представен велосипедът с две еднакви по размер колела, което
предоставя безопасна и лесна употреба на новото превозно средство. Скоро употребата на
велосипед заема подобаващо място, както в секторите на производството и услугите, вкл.
туристическите, така и в социалния живот на САЩ (Tobin, 1974) и Европа. Колоезденето е особено
популярно до 1920 г., когато моторните превозни средства стават достъпни не само за висшата класа
и постепенно автомобилният транспорт измества велосипедния (Lamont, 2009a).

В началото на XXI в. апелът на Ръскин остава актуален. Прекомерното замърсяване,
предизвикано от различните видове транспорт, които потребяват продукти на изкопаеми горива
поставя на дневен ред важни политически решения за бъдещето. Транспортът, като основен
потребител на енергийни ресурси в туризма – 94% (Gössling, 2002), поставя пред изпитание множество
дестинации, именно заради замърсяването и задръстванията, породени от настоящата транспортна
парадигма, в която съкращаването на времето за пътуване е висша цел (Aldred, 2015). В тези условия
колоезденето придобива нова инерция, като ефектите от развитието му адресират редица глобални
предизвикателства, сред които, освен замърсяването на атмосферата, са и не по- малко значимите
проблеми, като борбата с наднорменото тегло и равноправният достъп до мобилност на населението.
Две са основните приложения на колоезденето, които обуславят потенциала за развитие на
велосипеден туризъм – мобилността и рекреацията. Разгледани отделно, те предоставят възможност
за удовлетворяване на потребностите от транспорт и почивка в рамките на населеното място.
Излизането с велосипед извън постоянното местоживеене представлява туристическа мобилност,

която има потенциал да привлича все по-широко участие, тъй като отговаря на комплекс от нови
потребности за съвременния човек и общество. За да бъде постигнато по-широко участие, обаче, е
необходимо предоставянето на удобна и безопасна пътна инфраструктура за движение на
велосипеди между населените места. Изграждането на нова и адаптирането на съществуващата
пътна инфраструктура, от своя страна, изисква намесата на публични власти от различни
териториални равнища. Това налага адаптирането на национални, регионални и местни политики, и
обуславя обществената значимост на темата и необходимостта от научни изследвания за развитие
на условията за колоездене с цел транспорт и туризъм.

На европейско равнище велосипедният туризъм набира популярност и поради множеството
ползи, които предлага на обществото, е обект на координирано развитие. Един от най-популярните
маршрути в Европа е Дунавският велосипеден маршрут, който първоначално е развит в Германия и
Австрия, но постепенно нараства интересът към посещение на останалата част от поречието на
“реката на Европа”.
В резултат на проект, изпълнен по програмата за трансгранично сътрудничество между
България и Румъния през 2012 г., е поставена специализирана маркировка между градовете Брегово
и Никопол за нуждите на велосипедните туристи, които използват маршрута. Няколко години покъсно потенциалът за развитие на велосипеден туризъм се разглежда сред приоритетите в
общинските планове за развитие на 16 от общо 23-те общини от българското поречие на р. Дунав, а
Дунавският велосипеден маршрут се цитира като мащабен национален проект, който би допринесъл
за развитието на туризма.

Въпреки посочения напредък, усилията от българска страна за развитие на маршрута остават
абстрактни и фрагментирани. На национално ниво велосипедният туризъм попада в компетенциите
на множество институции, но нито една от тях не го възприема като приоритет за развитие. Картината е
подобна и на регионално равнище, тъй като Дунавският район е обширен и липсва субект с
координационен капацитет за провеждане дори на общата туристическа политика. По този начин
липсата на координация на национално и регионално ниво лишава от консистентност местните
инициативи.
В настоящия труд се предлага концепция за развитие на велосипеден туризъм по българското
поречие на р. Дунав, в отговор на комплексността на проблема и липсата на целенасочен подход за
разрешаването му до момента. Концепцията се основава на задълбочен анализ на същността и
особеностите на велосипедния туризъм и състоянието на вътрешната и външната среда за неговото
развитие.
Концепцията в настоящето изследване се предлага като модел на проучване и планиране на
развитието на велосипеден туризъм, който може да бъде полезен и в други части на страната.
Същевременно, прилагането ѝ би било възможно само ако бъде възприета от заинтересованите
страни и доразвита като стратегически план от институциите, които ще са отговорни за нейното
прилагане.
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Първа глава: Теоретико-методологически основи на изследването

1.1 Същност и особености на велосипедния туризъм
1.1.1 Дефиниция за велосипеден туризъм
Въпросът за дефинирането на велосипедния туризъм е разгледан от значителен брой чужди
автори (Lumsdon, 1995; Ritchie, 1998; Simonsen, Jørgensen, Robbins, 1998; Sustrans, 1999; Faulks, Ritchie,
Fluker, 2007; Lamont, 2009a; Weston, Davies, Lumsdon, McGrath, Peeters, Eijgelaar, Piket, 2012). Въпреки
това, няма единно определение, което да е широко прието, и всяко изследване възприема
дефиниция в зависимост от конкретните си цели. Lamont (2009а) прави обобщение на различните
определения в литературата. Той сравнява проблема за определянето на велосипедния туризъм с
подобен казус по отношение на екотуризма. И в двата случая наличието на различни определения
води до различен обхват и несъпоставимост на данните при изследвания на размера, значението и
влиянията на съответните явления. Следствие от това е проблемът за определянето на пазарните
сегменти на велосипедния туризъм, които имат ключово значение за маркетинговите и управленски
дейности, необходими за неговото изследване и развитие.
Една от първите дефиниции за велосипеден туризъм е дадена от Lumsdon в средата на 1990-те
години:
„Използване на велосипед с рекреационна цел, което може да варира от случайни дневни и
полу-дневни излети до обиколни пътувания на дълги разстояния. Основополагащият елемент
е колоезденето, което се възприема от посетителя като интегрална част от екскурзията
или ваканцията, т.е. положителен начин за обогатяване на преживяването.“
(Lumsdon, 1996, в Lamont, 2009a)

Lamont (2009а) намира определението на Lumsdon за ограничаващо, тъй като разглежда
колоезденето единствено като рекреационна дейност, което изключва дейности като наблюдението
или участието в спортна колоездачна обиколка например. Ritchie (1998) също коментира
определението на Lumsdon и акцентира върху липсата на ясно разграничение между велосипеден
турист и екскурзионист. За да преодолее този недостатък, Ritchie предлага две отделни дефиниции,
които да определят всяка категория:
„Велосипедният турист е всеки, който напуска постоянното си местоживеене за не по-малко
от 24 ч. или една нощ, с цел ваканция, и за когото използването на велосипед като
транспортно средство през това време е неделима част от тази ваканция. Тя може да бъде
индивидуално организирана или да е част от комерсиално пътуване и може да включва
употребата на допълнителни транспортни услуги и формално или неформално настаняване.
Велосипедният екскурзионист е всеки, който е ангажиран с колоездене за рекреация или като
част от екскурзия, която се предприема за период по-малък от 24 ч. извън мястото на
постоянно местоживеене, и за който колоезденето е положителен начин за използване на
свободното време.“
(Ritchie, 1998)
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Другото важно новъведение в определението на Ritchie е включването на организирани
пътувания от туроператори (Lamont, 2009a).
Значително по-общо е определението на Simonsen et al. (1998), според които велосипедният
турист е
„… човек от всяка националност, който в един или друг етап от ваканцията си използва
велосипед като транспортно средство и за който колоезденето е интегрална част от
ваканцията“.

Lamont (2009а) критикува определението като прекалено общо и твърди, че турист, който
наема велосипед инцидентно, за да се разходи за кратко в околностите на курорта, в който е
отседнал, не би следвало да се счита за велосипеден турист. В този случай има противоречие между
изискването колоезденето да бъде интегрална част от ваканцията и допускането, че използването на
велосипед може да стане само в един или друг етап от ваканцията.
Друго общо определение е дадено от Weston et al. (2012) в проучване на Европейския
парламент за Европейската велосипедна мрежа от маршрути ЕвроВело, според което
„велосипедният туризъм се отнася до пътуване между места с велосипед, с цел отдих, където
колоезденето е интегрална част от туристическото преживяване“. Определението е твърде общо и
не съдържа ключов аспект, който определя всяко туристическо пътуване, а именно – отсъствието от
постоянното местоживеене.
Английската неправителствена организация Sustrans е специализирана в лобирането и
координирането на немоторизиран транспорт, вкл. маршрути за велосипеден туризъм. За целите на
тяхното проучване, велосипедният туризъм е определен като „посещение с цел рекреация, за един
или повече дни, далеч от дома, което включва колоездене за отдих като основополагаща част от
посещението“ (Sustrans, 1999). Lamont (2009а) критикува това определение като твърде общо и
технически неиздържано, за да бъде основа за събиране на статистическа информация, тъй като не
включва пътуванията на спортните колоездачи, например.
Lamont (2009a) обобщава 5 постулата, които се срещат в различните определения и дискутира
възможните резултати от приложението на всеки от тях в определението за велосипеден туризъм
(Табл. 1).
Въз основа на този анализ Lamont предлага следното определение за велосипеден туризъм,
като изрично подчертава, че то се отнася до условията в Австралия:
„Пътувания на разстояние минимум 40 км от постоянното местоживеене и нощувка (за
велосипедните туристи), както и пътувания на минимум 50 км и поне 4 часа отсъствие от дома (за
велосипедните екскурзионисти), в които колоезденето, като активно участие или пасивно
наблюдение за рекреация, отдих, ваканция и/или състезание, е основна цел на това пътуване.
Участието в колоездене може да включва посещение на събития със стопанска или нестопанска цел
(състезателни и несъстезателни), както и индивидуално организирано колоездене.“
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Табл. 1 Постулати в определението за велосипеден туризъм (според Lamont, 2009a)

Постулат

Приложение в определението

Велосипедното преживяване
се случва извън мястото на
постоянно местоживеене
Велосипедното преживяване е
с продължителност от един
или повече дни

акцентира върху трудността при операционализиране на термина
„извън“ и предлага да се използва минимално (прагово) разстояние за
определяне на границата на постоянното местоживеене
признава, че разграничението между туристи и екскурзионисти е от
изключителна важност и следва да се отчита за целите на адекватното
събиране, представяне и интерпретиране на информация относно обема
на велосипедния туризъм
не приема подобно ограничение, тъй като състезателните колоездачи са
важен маркетингов сегмент, а състезателните прояви привличат
значителен брой туристи
приема ограничението като основен критерии, който може да отграничи
специализирания велотурист от други туристи, които ползват велосипед
инцидентно
не приема подобно ограничение, тъй като то изключва много голям дял
пътувания за наблюдение на спортни прояви, включването на които
сериозно променя мащаба на явлението и икономическото му
въздействие

Колоезденето е с
несъстезателен характер
Колоезденето трябва да е
основна цел на пътуването
Участието в колоездене трябва
да е единствено в активен
контекст

Въпреки, че определението е основано на детайлен анализ и претендира за техническа
издържаност, в него могат да се открият някои слабости. При избора на метод за определяне на
понятието „извън постоянното местоживеене“ Lamont се спира на точно определени минимални
разстояния, съответно за пътувания с или без нощувка. Той отчита регионалните особености при
определянето на стойностите на тези разстояния за различните държави и предлага във всяка страна
прагът да е съобразен с конкретните методи за събиране на статистическа информация за туризма.
При това положение, определението не би могло да бъде коректно приложено в страни, където
статистическата информация за туризма се основава на критерии, които не включват прагови
разстояния. Допълнителна слабост в определението на Lamont може да се открие при дефинирането
на участието в колоездене, където изрично са посочени участието в събития и индивидуално
организирани пътувания, но не и комерсиално организирани пътувания от туроператор.
Въз основа на изводите, направени от Lamont (2009a), предлагаме нова модификация на
дефиницията за велосипеден туризъм, като считаме, че предложените промени в голяма степен
елиминират посочените по-горе слабости:
Велосипедният туризъм е пътуване до дестинация извън обичайното местоживеене с
осъществяване на нощувка (за туристическите посещения) или с връщане до постоянното
местоживеене в същия ден (за екскурзионни/еднодневни посещения), при което колоезденето,
като активно участие или пасивно наблюдение за рекреация, отдих и/или състезание, е
основна цел на това пътуване. Велосипедният туризъм може да се изразява в индивидуално
или групово пътуване, както и в неорганизирано или организирано пътуване (в т.ч. чрез
посредник).
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Така формулираното определение отговаря на съображенията, очертани от Lamont (2009а) и
по този начин се стреми да обхване достатъчно широко, но и конкретно основните проявления на
велотуризма.

1.1.2 Класификация на велосипедния туризъм
Дефиницията на велосипедния туризъм определя мястото му в класификацията на туризма.
Спортният характер на дейността го поставя в семейството на спортния туризъм. Към този сегмент
спадат пътуванията за наблюдение или участие в професионални състезания по колоездене. Там
попадат също и пътувания, в които колоезденето като спортно-рекреативна дейност е основна цел.
Тази група пътувания, от друга страна, отговаря и на определението за приключенски туризъм. В
зависимост от наситеността на възприятието за риск се различават „твърди“ и „меки“ приключенски
спортове (Weber, 2001). Велосипедните пътувания в повечето случаи се причисляват към „меките“
приключения, освен в случаите на повишен риск, както е при спусканията по планински терени или
пресичането на безлюдни или опасни територии.
Пътуванията, при които велосипедът се използва като транспортно средство, представляват
основен дял във велосипедния туризъм. Тъй като велосипедът се разглежда като средство за
устойчива мобилност, велосипедният туризъм притежава потенциал да бъде екологосъобразна
форма на туризъм. Не всички велосипедни пътувания обаче се осъществяват с велосипед като
единствено транспортно средство. Обикновено пътуванията се комбинират с допълнителен
транспорт, който да осигури достъпа извън постоянното местоживеене. Затова възможността
велосипедният туризъм да замести пътуванията с личен моторизиран транспорт определя доколко
той може да се смята за екологосъобразен туризъм. Големи надежди в това отношение се възлагат
на опциите за транспортиране на велосипеди в обществения транспорт (Lumsdon, 2000), така че при
необходимост да се осигури превоза на туристите, без да им се налага да ползват собствено
транспортно средство.
Съгласно възприетото по-горе определение, велосипедните туристически пътувания могат да
се разделят на пътувания с велосипед и пътувания за участие в събития, свързани с колоездене. В
настоящото проучване фокусът е поставен върху велосипедния туризъм като пътуване с основна цел
активно колоездене, а не пътуванията за пасивно наблюдение на събития. Велосипедните събития са
разгледани по-скоро като средство за популяризиране и привличане на повече туристи в
дестинацията за велосипеден туризъм - не само в рамките на конкретното събитие, а през целия
сезон, който е подходящ за колоездене.
Важно е да се уточни, че от гледна точка развитието на велосипеден туризъм в дестинацията,
велотуристи са посетителите, за които колоезденето е основна цел на цялото пътуване, но също така
и посетителите, които в някакъв етап от пътуване с друга цел се ангажират и с колоездене (Sustrans,
1999). В този случай те могат да се разглеждат като велосипедни туристи (екскурзионисти) за времето,
в което обезпечават придвижването си в дестинацията с велосипед. Това е характерно за дестинации,
които разполагат с велосипедни алеи за достъп между населените места и забележителностите или
специални маршрути като самостоятелна атракция (т. нар. байк парк или велопаркове).
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1.1.3











Особености на велосипедния туризъм
Велосипедният туризъм се характеризира със следните особености:
колоезденето изпълнява едновременно функцията на рекреационна дейност и
пространствена мобилност за туристите;
велосипедният туризъм се разпростира на обширни територии, които често са в различен
стадий на туристическо развитие;
велосипедната мобилност се нуждае от специализирано пространство, което може да е част
от съществуващата инфраструктура, но когато това не е подходящо се налага изграждане на
допълнителна инфраструктура;
колоезденето се провежда на открито и е подходящо за достъп до територии със запазена
природа;
колоезденето е спорт, който е сравнително лесен за усвояване и предоставя възможност за
усъвършенстване и поддържане на добро здраве;
„отвореността“ на велосипеда и по-бавната скорост предоставят по-близък контакт със
заобикалящата среда;
лекотата на велосипеда позволява пренасянето само на най-необходимия багаж и по този
начин повишава необходимостта от ползване на местни стоки и услуги
велосипедната мобилност не води пряко до замърсяване, но това зависи от степента на
комбиниране с друг вид транспорт;
замяната на други видове транспорт с велосипедна мобилност води до намаляване на
замърсяването на околната среда и разходите за пътуване на туристите.

Тези особености отразяват определени специфики, които имат отношение към нарастващия
интерес към велосипедния туризъм сред туристите, бизнеса, институциите и научната общност, тъй
като са в основата на решения, които биха могли да отговорят на редица съвременни проблеми.

1.1.4 Значение и влияния на велосипедния туризъм
1.1.4.1

Социален аспект
Туризмът като социална дейност е определен до голяма степен от здравното му значение за
населението. То бива профилактично и превантивно, като последното е характерно за повечето
видове туризъм, въпреки, че не всички от тях имат основополагащо значение за подобреното здравно
състояние на туристите (Воденска и Асенова, 2011). От друга страна, осъзнаването на нуждата от
здравословен начин на живот определя повишеното търсене на дейности, насочени към
подобряване на личното здраве и спортната форма в съвременното общество. Спортният характер на
колоезденето определя до голяма степен и значението му за здравето. Положителният ефект се
обогатява от факта, че колоезденето обикновено се практикува на открито, а възможността за
колоездене в природна среда е сред основните фактори за повишения интерес към велосипедния
туризъм. В допълнение, колоезденето се възприема и като достъпен и относително безопасен спорт
в сравнение с останалите дейности на открито, като рафтинг, алпинизъм и др. (Naidoo, RamseookMunhurrun, Seebaluck, Janvier, 2015). По този начин подобряването на условията за велосипеден
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туризъм би могло да допринесе в борбата с наднорменото тегло и предотвратяването на болести,
причинени от заседналия начин на живот.
Велосипедният туризъм способства за включването на по-широк спектър от социални
категории на населението в туристическото търсене, тъй като съкращава разходите за транспорт,
които са основна част от разходите за туризъм. В същото време велосипедният туризъм се радва на
популярност и сред туристите с по-високи доходи, като по този начин способства за намаляването на
социалното разслоение в обществото.
Сравнително бавната скорост на придвижване и „отвореността“ на велосипеда, сравнена със
„затвореността“ на автомобила или автобуса, са предпоставка за повече и по-близки социални
контакти между туристите и местното население. Това насърчава междукултурния обмен, а
потребността на туристите от местни стоки и услуги е допълнителна предпоставка за повече срещи и
добро отношение от страна на местните.
Мобилният характер на велосипедния туризъм разпределя туристическите потоци върху поголяма територия и по този начин предотвратява стълпотворението в туристическите места, като
намалява негативното социално въздействие от туризма по време на пиковия сезон (Ritchie, 1998).
По-равномерното териториалното разпределение на туристическите потоци позволява поравномерно разпределение на икономическите ползи от туризма в периферните райони между поголемите туристически центрове и по този начин подобрява социалната перспектива в тези райони,
като създава поминък и възпрепятства обезлюдаването им (Ritchie, Hall, 1999).
1.1.4.2

Икономически аспект
Икономическото влияние на велосипедния туризъм е демонстрирано от множество автори
чрез изследване на разходите, осъществени от туристите по време на пътуванията (Cope, Doxford, Hill,
1998; Sustrans, 1999; Faulks et al., 2007; Meschik, 2012; Deenihan, Caulfield, O'Dwye, 2013). Според
английската организация Sustrans (1999) велосипедният туризъм във Великобритания генерира 695
млн. лири годишно, което включва както велосипедни туристи, така и еднодневни велосипедисти.
През 2009 г. в Ирландия приходите от велосипедния туризъм са оценени на 97 млн. евро, а средният
разход на един турист за един ден е изчислен на 50 евро (Deenihan et al., 2013). Според друго
проучване в Австрия, в района на град Кремс на Дунавския велосипеден маршрут, средният разход
на турист на ден е 65 евро, а само в месеците юли и август велосипедният туризъм генерира над 1
млн. евро приходи в района (Meschik, 2012).
Поради високата мобилност на велосипедните туристи, техните разходи обикновено се
разпределят равномерно върху по-голяма територия (Lamont, 2009b). От друга страна, линейното
разположение на маршрутите обикновено свързва различни туристически дестинации с периферни
райони, които заемат междинно положение. Затова велосипедният туризъм благоприятства
регионалното развитие и се разглежда като инструмент за подобряване на икономическото
състояние на периферни селски райони (Ritchie, Hall, 1999). Проучване на поведението на
велосипедните туристи показва, че при планирането на велосипедна инфраструктура, от ключово
значение е тя да покрива значителни разстояния, тъй като по този начин привлича велосипедисти,
които търсят по-продължителни пътувания и реализират по-високи разходи (Downward, Lumsdon,
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Weston, 2009). Основна причина за високите разходи на велосипедните туристи, особено на тези,
които пътуват на дълги разстояния е фактът, че лекотата на велосипеда като транспортно средство не
позволява пренасянето на много багаж, което налага потреблението на стоки и услуги в местата по
маршрута (храни, напитки, изпиране на дрехите) и стимулира малкия местен бизнес.
1.1.4.3

Екологичен аспект
Екологичното значение се цитира от множество автори като основен аргумент за нуждата от
повишаване на дела на велосипедните пътувания (Aldred, 2015; Lumsdon, 2000; Downward, Lumsdon,
2001; Meschik, 2012; Steriu, 2012). В този смисъл, велосипедният туризъм би могъл да предложи
пътуване, в което потреблението на енергийни ресурси от невъзстановяеми източници е сведено до
минимум. В допълнение на това, създаването на условия за придвижване с велосипед в дестинациите
би довело до намаляване на задръстванията, подобряване на качеството на атмосферния въздух и
освобождаване на пространства, които се ползват за паркиране на автомобили. По този начин
преминаването към велосипеден транспорт има потенциал да повиши приемния капацитет на
дестинацията, като неутрализира негативното влияние, причинено от автомобилния транспорт.
Създаването на качествена велосипедна инфраструктура би могло също така да осигури
екологосъобразен достъп в защитените територии.
1.1.4.4 Политически аспект
Политическото влияние на туризма може да се разглежда на различни пространствени
равнища (Великов, Стоянова, и Владева 2007). На местно ниво развитието на велосипедния туризъм
е предпоставка за установяване на сътрудничество между групи общини, които се ангажират с
развитието на велосипеден маршрут. На национално ниво развитието на велосипеден транспорт
(респективно туризъм) се отразява на водената политика от множество институции, които имат
отношение към обществения интерес в сферата на здравеопазването, транспорта, регионалното
развитие, туризма и спорта. На наднационално ниво развитието на велосипеден туризъм засилва
международните и трансгранични връзки между държавите и е обект на сътруничество и
координация за развитието на маршрути, които се простират върху териториите на няколко държави.
Типичен пример за такива маршрути е мрежата ЕвроВело, създадена и развивана от Европейската
федерация на велосипедистите. Мрежата се подкрепя от институциите на Европейския съюз и е обект
на редица трансгранични и транснационални проекти с европейско финансиране. Един от
маршрутите в мрежата преминава по историческата граница между източния и западния блок, която
разделя Европа през ХХ в. и е наречен „Пътят на Желязната завеса“. Това е тематичен маршрут, който
има за цел да съхрани историческото наследство от политическото разделение на континента.

1.2 Теоретични модели и основни понятия в изследването на велосипедния
туризъм
1.2.1 Териториална система на туризма и туристическа дестинация в контекста на
велосипедния туризъм
Системата за отдих и туризъм (СОТ) е теоретично обоснован и приложно-ориентиран модел,
който се явява обект на интегрираните туристически изследвания. За да изпълни своята прагматична
цел, моделът може да бъде конструиран в зависимост от конкретното изследване, така че неговите
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елементи и отношенията между тях да могат да бъдат съдържателно интерпретирани и да послужат
за изясняване на изследваното явление (Воденска и Асенова, 2011).
В научната литература съществуват стотици модели, които в зависимост от предмета на
изледване формулират различна рамка за разглеждане на системата на туризма. В контекста на
велосипедния туризъм, Lamont (2009b) се спира по-специално на модела на Leiper (1979) за цялостна
туристическа система, който е представен на Фиг. 1.
„Моделът на Leiper се състои от пет взаимосвързани елемента: един социален елемент
(туристите), три географски елемента (среда с генетични условия, туристическа дестинация и
транзитен маршрут) и един индустриален елемент (туристическите индустрии). Тези елементи се
влияят от външни фактори на политическата, икономическата и технологичната среда.“ (Lamont,
2009b)

Фиг. 1 Цялостна туристическа система (Leiper, 1975)

Lamont (2009b) обсъжда ограниченията в модела на Leiper, когато бъде приложен върху
обиколни пътувния, в които се посещават няколко дестинации, като се основава на 13 дълбочинни
интервюта с велосипедни туристи. Той оценява като слабост липсата на транзитни маршрути за
връзка между дестинациите и се позовава на Weber (2001) и изследването на Азиатския сухопътен
туристически маршрут, при който преживяването от преминаването по маршрута е по-важно за
туристите от крайната дестинация Непал. В проучването си Lamont потвърждава, чрез интервюта с
велосипедни туристи, че „крайната точка на дневния етап не се възприема като елемента в
туристическата система, който предоставя на туристите най-голяма наслада и удовлетворение от
преживяването“ (Lamont, 2009b).
За да бъде преодолян този недостатък, Lamont (2009b) предлага дестинацията да се разгледа
като многомерно пространство, което може да бъде разделено на йерархични нива в зависимост от
нуждите за предварително планиране на пътуването от страна на туристите. Други автори също
разграничават дестинациите на йерархичен принцип:
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„Туристическият район е съставен от няколко дестинации, свързни с коридори, както и
ареали без атракции, а в някои случаи (особено при обиколните пътувания)
дестинацията може да включва няколко района и дори няколко страни ...
туристическите дестинации се намират в отношение на съподчиненост като формират
йерархия от териториални равнища.“ (Воденска и Асенова, 2011).

Lamont (2009b) различава три йерархични нива (Фиг. 2)






дестинация „ареал“ – комбинирано географско пространство, през което велосипедните
туристи преминават по време на обиколно пътуване. Дестинацията от този ранг има вход, който
представлява мястото в туристическата система, където пътникът напуска първостепенния
транзитен маршрут и става турист. Дестинацията има и изход, където туристите отпътуват и се
превръщат в пътници. Дестинацията „ареал“ може да възприема различни форми и размери и
да се разпростира върху различни политически, икономически или географски пространства;
дестинация „регион“ – място, където туристите избират да отседнат за да преживеят някоя от
характеристиките на мястото – забележителности от различен характер, и пространството около
тези места, което може да бъде посетено в рамките на еднодневно пътуване, а отиването подалеч изисква смяна на мястото за настаняване и следователно, смяна на дестинацията
„регион“;
дестинация „възел“ – географска локация, използвана от велосипедните туристи за избор на
място за настаняване за една или повече нощувки при достигане на първата или следващата
туристическа дестинация „регион“. Първостепенно значение в избора на дестинацията „възел“
има достъпът до услуги, а съпътстващо значение има комплексът от забележителности, които
подобряват привлекателността на един „възел“ спрямо друг.

Фиг. 2 Йерархични нива (вляво) и абстрактна концептуализация (вдясно) на пътуване до повече от една дестинация
(Lamont, 2009b)

За да адаптира модела на Leiper към особеностите на обиколния велосипеден туризъм,
Lamont добавя категорията „второстепенен транзитен маршрут“, която се отличава с
дуалистичен характер, тъй като от една страна представлява елемент от туристическата система,
където се случва преживяването, и по този начин влияе на удовлетвореността, а от друга - осигурява
мобилността между дестинациите „региони“ в рамките на дестинацията „ареал“.
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Цялостният модел на туристическата система на Leiper, адаптиран от Lamont е представен на
Фиг. 3.

Фиг. 3 Структура на цялостна туристическа система на обиколния велосипеден туризъм (Lamont, 2009b по Leiper, 2004)

Моделът разширява перспективата за разглеждане на системата на туризма, като поставя нов
акцент в разбирането за туристическите ресурси на дестинацията. Докато класическите модели на
системата на туризма разглеждат забележителностите като основен притегателен фактор за
посещение, в адаптирания модел на Lamont те изпълняват по-скоро допълваща роля към основното
преживяване, което се състои в преминаването на маршрут и комплексното възприемане на неговите
характеристики, където привлекателният пейзаж и съпътстващите го забележителности не са с поголямо значение от техническите показатели на пътната инфраструктура, като липса на моторизиран
трафик и големи изкачвания, както и наличие на места за почивка и необходимите услуги през
определено разстояние. В подкрепа на такова твърдение може да се приведе едно от мненията в
дълбочинните интервюта на Lamont:
„[Вземам предвид] времето, „отношението“ на автомобилистите и другите хора, с които имам
контакт (доставчиците на настаняване), пейзажът и околностите, храната, и колоезденето като
такова, т.е.: пътуването, а не дестинацията.“ (Нанси, Виктория, в Lamont, 2009b).

Според Lamont макроперспективата, с която туристите избират дестинацията би била
полезна, ако се приложи и върху инциативите за привличане на туристи в дадена територия. Въпреки
вижданията на туристите за пространството на дестинацията обаче, нейното ефективно съществуване
има смисъл, когато тя се разглежда като управляема система. Според Европейската комисия
(European Commission, 2003) дестинацията се определя като:
„самостоятелно обособено пространство, което се популяризира сред туристите като място за
посещение и в което туристическият продукт се координира от един или повече ясно
определени органи или организации.“
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Като се вземе предвид йерархията на дестинациите, всяка дестинация представлява обект на
управление според териториалното равнище, на което се разглежда. Lamont (2009b) акцентира върху
факта, че дестинацията в представите на туриста обикновено се разпростира върху обширни
територии, които включват множество териториални единици с различни субекти на управление и
консистентните условия във всяка една от тях са с решаващо значение за удовлетвореността на
туриста от преживяването. Затова за успеха на велосипедния туризъм са необходими
координираните действия на съседни дестинации, които като самостоятелни бизнес единици, често
са конкурентни една на друга. Това обуславя нуждата от стратегически подход при развитието и
управлението на велосипедния туризъм.
За разглеждането на дестинацията като обект на управление е подходящо да се използва
модела на Маринов (2003) за системата на туризма и нейната среда от преспективата на отделна
дестинация с определен териториален обхват. (Фиг. 4)

Фиг. 4 Системата на туризма и нейната среда (Маринов, 2003)

В модела се прави важно разграничение между местната среда и елементите на
териториалната система на туризма, които заедно формират туристическата дестинация, поставена в
условията на външната среда. По този начин могат да се определят елементите, които са вътрешни
за системата и върху които може да бъде оказвано влияние от страна на субекта на управление на
дестинацията. Отделно от това, могат да се определят факторите на външната среда, на които трудно
може да се влияе от позицията на разглежданата дестинация, вкл. провеждането на туристическа
политика на по-високо териториално равнище. Това разграничение е от полза в процеса на
стратегическо планиране на развитието в дестинацията с цел позиционирането ѝ на конкурентния
пазар.
Другото важно разграничение в модела е между местната среда и елементите на
териториалната система на туризма:
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„Местната среда е представена от елементите, които са извън първичното и вторичното
предлагане, не се използват пряко от туристите и не се възприемат от тях като част от
туристическия продукт.“ (Маринов, 2003)

Това позволява при разглеждането на условията и факторите за развитие на туризма, които са
вътрешни за дестинацията, да се прави разлика между елементите на местната среда от една страна,
и териториалната система на туризма, от друга. Също така, става възможно разграничаването на
влиянието на фактори, които са вътрешни за дестинацията, но са извън системата на туризма, напр.
общото социално-икономическо развитие в територията.
Преди да бъдат разгледани по-подробно въпросите за управлението на дестинацията е
необходимо да се определят понятията туристически продукт (с елементите включени в него) и
туристическо търсене (с механизма, по който потенциалното туристическо търсене се реализира като
посещения на туристи в дестинацията).

1.2.2 Туристически продукт и туристически маршрут в контекста на велосипедния туризъм
По своята същност туристическият продукт представлява съвкупност от веществени и
нематериални блага, представляващи неделимо цяло, предназначено да удовлетвори очакванията и
желанията на туристите (Воденска и Асенова, 2011). Според Маринов (1997), туристическият продукт
е съставен от първично и вторично предлагане (Фиг. 5).

Фиг. 5 Състав на туристическия продукт (Маринов, 1997)

Първичното предлагане е представено от рекреационно-туристическите ресурси и
инфраструктурната обезпеченост, а вторичното предлагане включва дейностите по настаняване и
изхранване, както и предлагането на допълнителни услуги, чрез съответната туристическа
инфрастурктура.
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Според определението за велосипеден туризъм, от гледна точка на независимите
велосипедни пътувания, като проявление на туристическия продукт може да бъде разглеждано
понятието „велосипеден маршрут“, който е комбинация от второстепенни транзитни маршрути в
качеството им на свързващо звено между забележителностите и другите обекти на дадена територия.
В научната литература няма единно определение за велосипеден маршрут. Известни
паралели могат да се направят с понятитето „културен маршрут“. В един сравнително нов наръчник
за тематични културни маршрути, то е определено като:
“физически ясно определен участък в пространството, определен от набор от материални
и нематериални културни и исторически елементи, свързани с определена тема,
концепция или дефиниция, както и чрез идентификация на обекти от съществуващото
културно-историческо наследство в рамките на дадена разпръсната, линейна или
регионална структура, при което се създава непрекъснато тълкуване на един цялостен
обект в рамките на единния контекст на маршрута” (Sugio, 2005).

Инициативата за развитие на културните маршрути към Съвета на Европа се подпомага от
Европейски институт за културни маршрути, основан през 1997 г. в Люксембург. От своя страна,
Европейската комисия отпуска финансиране в периода 2011-2015 за подкрепа на транснационални
туристически продукти, които определя като:
международни маршрути с фокус върху определена тема като: екологичен, спортен,
винен, здравен, природен или ‚бавен‘ туризъм – пътувания, които позволяват на туристите
да се ангажират повече с общностите по маршрута (European Commission, 2017).

По този начин при обиколните пътувания, туристическият маршрут може да се дефинира в
тесен смисъл като физическото пространство, през което преминава туристът, а в широк смисъл като географското пространство, което е обект на посещението с всички негови характеристики, които
определят съдържанието на туристическия продукт. По подобен начин, велосипедният маршрут
може да се разглежда като комбинация от физически участък от пътя (заедно с обектите по него) и
специфичните ползи, които те носят на туриста – забележителности, настаняване, пътеуказване,
транспорт и пр. В доклада за Европейската велосипедна мрежа ЕвроВело, поръчан от Европейския
парламент, е дадена дефиниция на дълги велосипедни маршрути, като:
маршрути, предназначени да насърчат велосипедните туристи да пътуват в рамките на
една или повече държави, които са по-дълги от 100 км, а често са над 500 км. Дългите
велосипедни маршрути включват пътеуказваща маркировка и интерепретация, които
насочват велосипедистите. Те често са брандирани, като следват определена тема и са
популяризирани на различни пазари от множество организации или тяхно обединение.
(Weston et al., 2012)

Определени по този начин, велосипедните маршрути също могат да имат своя тема, но поспецифичното при тях е, че са неразривно свързани с територията, която осигурява тяхната цялост, за
разлика от културните маршрути, при които основно темата и нейното тълкуване осигурява връзката
между обектите. Следователно, велосипедните маршрути са географски свързани обекти със
специфични характеристики, които могат да бъдат обект на планиране, изграждане и целенасочен
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маркетинг. В зависимост от териториалното си разпространение, велосипедните маршрути могат да
бъдат класифицирани като локални, регионални, национални и международни. Различните
маршрути се пресичат, като по този начин образуват мрежи, които се явяват специфично допълнение
в транспортната система на територията.

1.2.3 Туристическо търсене и поведение в контекста на велосипедния туризъм
Потенциалното туристическо търсене представлява платежоспособно намерение (Воденска
и Асенова, 2011) за удовлетворяване на рекреационно-туристическите потребности на населението
чрез пътуване извън постоянното местоживеене. Решението и изборът за реалното пространство на
дейността най-често представляват компромис между потребностите, мотивите, предпочитанията и
изискванията, от една страна, и наличните възможности и ограничения, от друга (Воденска и Асенова,
2011). Когато решението е положително се формира реално туристическо търсене (задоволено).
Когато решението е отрицателно се формира незадоволено търсене. То може да бъде породено от
факторите на средата за отдих или от липса на подходящо предлагане, „което да удовлетвори новите,
зараждащи се потребности, и потребностите, чието задоволяване не се смята за целесъобразно от
позицията на обществените интереси“ (Маринов, Бъчваров, 1990). Според Ракаджийска (1983)
съществува и трета категория туристическо търсене формиращо се (перспективно), което е форма
на проявление на усъвършенствана доразвита потребност, в резултат на по-висок етап на развитие
на обществото.
Велосипедният туризъм в много отношения се вписва в понятието за „нова“ или поне
„преоткрита“ форма на туристическо пътуване, която може да отговори на съвременните обществени
и лични рекреационно-туристически потребности. Показателно за това е, че прилагането на политика
за развитие на велосипеден туризъм поражда широк набор от взаимосвързани изисквания към
средата, които не са съществували до този момент. Подобна адаптация се налага по отношение на
пътната инфраструктура, предоставянето на туристически и транспортни услуги, туристическа
информация и пътеуказване, управлението и маркетинга на дестинациите, а също и на мониторинга
на туристическото търсене. Повечето страни, които развиват велосипеден туризъм, преминават през
такава адаптация и от възможностите им да се справят с промяната зависи доколко и в какъв времеви
хоризонт ще е възможно постигането на желаните пазарни позиции.
В чуждестранната литература се откриват опити за сегментиране на велосипедните туристи
(Simonsen et al. 1998; Sustrans, 1999; Downward, Lumsdon, 2001) така, че в зависимост от опита и
степента на въвличане на потребителите в колоезденето като туристическа дейност, да се откроят
общи черти по отношение на техните социално-демографски характеристики и изисквания към
условията за колоездене в дестинацията. Повечето опити обаче получават критики, най-често заради
непълното обхващане на пазара (Bull, 2006).
От гледна точка на развитието на велосипеден туризъм в дестинациите е важно да се отбележи
заключението на Downward et al. (2009), че велосипедните туристи са склонни да реализират повисоки разходи по време на пътувания с по-голяма продължителност, т.е. следва да се развиват
маршрути, които да осигурят възможност за по-продължителни пътувания. От друга страна, в
критериите за сертифициране на ЕвроВело маршрутите (Bodor, Trendscope, ADFC, 2013) се използва
сегментиране в три групи – опитни велотуристи (които не се притесняват да използват велосипед
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за транспортни нужди в населеното място, където живеят), начинаещи велотуристи (рядко
използват велосипед за транспортни нужди в населеното място, където живеят и са осъществявали
велосипедно пътуване извън населеното място с рекреационна цел) и велотуристи със специални
изисквания (начинаещи колоездачи, деца возени в детски ремакрета, колоездачи с тандемни
велосипеди и др.). В сертификацията се препоръчва поне 70% дължината на маршрутите да е с
подходящи условия за ползване от „начинаещи велотуристи“.

1.3 Туристическа политика и планиране в контекста на велосипедния туризъм
От представения модел на Lamont (2009b) за системата на велосипедния туризъм следва, че
развитието на такъв туристически продукт поражда необходимост от прилагане на политика за
координирне на дейностите на съседни дестинации от едно териториално равнище. Моделът на
Маринов (2003) от своя страна показва, че отделната дестинация прилага туристическата политика на
своето териториално равнище и същевременно изпитва влиянето на прилаганата туристическа
политика от по-високи териториални равнища. Това налага изясняването на понятието
„туристическа политика“ и механизмите за прилагането ѝ на различни териториални равнища.

1.3.1 Същност, функции и териториални равнища на туристическата политика
Туристическата политика служи за преодоляване на противоречията, които възникват в хода
на туристическото развитие и защита на дългосрочния обществен интерес при разрешаването на тези
противоречия. Маринов (2000a) комбинира постулати от определения на Freyer (1988) и Kaspar
(1991), за да дефинира туристическата политика като:
Целенасочено, организирано планиране, оформяне и въздействие върху туристическото
развитие от страна на публично-правните (държава, община, наднационални обединения) и
частно-правните (туристическите организации) субекти.

Според него, туристическата политика се определя от три елемента – цели (какво), субекти
(кой) и инструменти (как), които се разглеждат на различни териториални равнища. При
разпределяне на публичните отговорности между различните териториални равнища се прилага
принципа на субсидиарността:
отделните функции са свързани с това равнище, на което могат да бъдат осъществявани с наймалко разходи при постигане на най-голям ефект (Маринов, 2000a).

Освен общата туристическа политика, която се води от публичните институции и
неправителствените организации, туристическият бизнес също прилага политика на фирмено
равнище и чрез своята бизнес-стратегия влияе на процесите на туристическото развитие. Поради
факта, че водената от частния сектор политика обикновено си поставя краткосрочни цели, публичната
политика е от решаващо значение за устойчивото туристическо развитие (Andriotis, 2000; Маринов,
2000a; Дограмаджиева, 2003).
Туристическата политика на национално ниво обхваща различни функции на държавата,
които са обобщени от Маринов (2000a) по следния начин:
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Да създава и контролира спазването на „правилата на играта“ – рамката , в която се разгръща
частната инициатива;
Да развива елементите на инфраструктурата, която е важна за туризма, но надхвърля
възможностите на туристическите предприятия;
Да осъществява или най-малкото да подпомага финансово националната реклама и
маркетинг.

Освен специфичната туристическа политика, съществено влияние върху развитието на
туризма оказва и водената обща политика на страната:
„… практиката е показала, че развитието на туризма е много по-силно зависимо от факторите
на икономическата, социалната и политическата среда, които са извън туристическата
индустрия, респ. от общата икономическа, фискална, външна, транспортна, екологична,
културна, териториално-устройствена и т.н. политика на страната.“ (Маринов, 2000a)

Отговорностите по отношение на туризма и туристическото развитие в България се намират в
почти всички министерства и агенции, което определя и ключовата роля на координацията като
основна функция на туристическата политика (Цекова., Лесенски, Цеков, 2000; Асенова, 2003). В
контекста на велосипедния туризъм, основните компетенции за неговото развитие в България на
национално равнище са в структурите на Министерство на туризма и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, но допълнителни компетенции попадат и в Министерство на
транспорта, Министерство на вътрешните работи, Министерство на младежта и спорта и
Министерство на здравеопазването.
Освен координация между институциите с различни компетенции на национално равнище,
държавната политика е насочена и към ефективно координиране на политиката на по-ниските
териториални равнища. Това е важно за туризма по отношение както на общата политика за
регионално развитие, така и за прилагането на специфична регионална туристическа политика.
В исторически план туристическата политика първоначално се фокусира върху националното и
наднационалното равнище, но с изместването на фокуса към устойчивото туристическо развитие,
нараства значението на местната турстическа политика (Дограмаджиева, 2003). Според Маринов
(2000a) местните власти разполагат с определени инструменти за въдействие, насочване, подкрепа
и контрол на туристическото развитие:
Планиране на развитието – разработване и прилагане на план за развитие на общината;
Устройствено планиране – традиционен инструмент за насочване и контрол на
туристическото развитие и съобразяването му с изискванията за опазване на средата;
Общинска собственост – напр. предоставяне на общински имоти за създаване на
туристически информационен център;
Финансови ресурси – определени в общинския бюджет.

Местното самоуправление освен с общата политика, която прилага, има и специфични функции
свързани с туризма, които са обобщени от Маринов (2000a):
Регулиране на предлагането чрез категоризация и контрол;
Диалог с бизнеса, особено с местните туристически организации;
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Създаване на положителни нагласи към туризма и туристите сред цялото население;
Връзка с квалифицирани консултанти по туристическо развитие като помощ за местния
бизнес.

Към този списък трябва да се добавят и информационното обслужване на туристите,
маркетингови и рекламни функции, както и представителство в партньорства за развитие на туризма
с други общински, областни, национални и международни структури. За изпълнение на повечето от
тези функции общината може да бъде подпомагана от структури на неправителствения сектор на
местно или по-високо равнище.
От изложеното дотук следва, че развитието на велосипедни маршрути за пътувания на дълги
разстояния изисква координация между субекти на държавната политика с различни компетенции и
на различни териториални равнища. Комплексността на този проблем налага използването на
специфични подходи при планирането и развитието на продукта на велосипедния туризъм.

1.3.2 Подходи за планиране и развитие на продукта на велосипедния туризъм
Необходимостта от планиране на развитието на велосипедния туризъм изисква точно
определяне на обекта, за който ще се осъществява планирането. Възможни са следните два подхода:



планиране на велосипеден маршрут, който преминава през няколко териториални единици;
планиране на развитието на велосипеден туризъм в рамките на отделна единица, вкл. на
велосипедните маршрути, които преминават през нейната територия.

В настоящето проучване преимуществено е използван първият подход, който позволява
велосипедният туризъм да се разгледа като част от предлагането на отделни териториални единици
и същевременно да се акцентира на възможността велосипеденият маршрут да се използва като
обединяващ маркетингов инструмент в прилагането на туристическата политика на по-високо
териториално равнище.
От гледна точка на туристическата индустрия съществуват три подхода към планирането и
развитието на туристическия продукт в дестинациите (Inskeep, 1991; Andriotis, 2000). Пазарноориентираният подход отчита преимуществено туристическия контингент и неговите предпочитания
към определени продукти, и на тази основа формулира предлагането. Този подход е едностраничив
и не взима предвид ограниченията в използването на ресурсите и необходимостта от съгласуване на
туристическото развитие с общата рамка на развитието. От друга страна, продуктово-ориентираният
подход се фокусира върху възможностите на предлагането, без да отчита предпочитанията на
туристите и създава риск продуктът да не намери очакваната пазарна реализация. Това определя
комбинацията от двата подхода, като най-удачен вараиант, при който в еднаква степен се отчита
състоянието на продукта и това, доколко той съответства на изискванията на пазара (Дограмаджиева,
2003). За развитието на велосипедните маршрути това означава, че е необходим баланс между
изискванията на туристите за осъществяване на велосипедно туристическо пътуване и
възможностите да бъдат осигурени условия в дестинацията, които да удовлетворят тези изисквания.
При определяне на целите на общественото развитие от решаващо значение е включването
на всички заинтересовани страни (Andriotis, 2000; Дограмаджиева, 2003). Планирането на туризма,
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от своя страна, също трябва да е съобразено не само с възгледите на туристите и индустрията, но и с
обществото като цяло (Воденска и Асенова, 2011). Чрез интегралния подход в планирането трябва
да се постигне съгласуване в прилагането на туристическата политика и общата политика на всички
териториални равнища. Затова развитието на велосипеден туризъм следва да се интегрира както в
специфичната туристическа политика, така и в общата политика по развитие на транспорта, пътната
инфраструктура и регионалното развитие.
Системният подход при изучаването на туризма има ключово значение за планирането на
туристическото развитие. Този подход представлява съвкупност от принципи и методи за комплексно
изучаване на обекта като единно цяло. Чрез изследването на отделните елементи и структури се
спомага за формирането на изводи за цялата система (Воденска и Асенова, 2011).
Съвместното използване на системния и интегралния подход позволява да бъдат
анализирани отделно елементите на системата с нейните външни и вътрешни връзки и въз основа на
това да бъдат изведени принципи за въздействие с цел подобряване на общото ѝ функциониране.
Според Маринов (2005), за осъществяването на дългосрочно планиране е необходимо прилагането
на стратегически подход, който акцентира върху връзките между обекта и неговата среда и се стреми
да извлече предимство чрез навременна адаптация към променящите се условия. От друга страна,
поради големия брой субекти, които са ангажирани в този процес, се налага “координирането на
тяхната дейност да се осъществява въз основа на писан документ – план, стратегия, концепция,
програма“ (Маринов, 2000b).

1.3.3 Фактори за успех в планирането на велосипедния туризъм
В основата на процеса на планиране стои ориентацията към бъдещето и определяне на
желаното състояние към някакъв бъдещ момент. Особено важно е набирането на подходяща
информация в началото на процеса на планиране, която да позволи да се направи добра „диагноза“
на състоянието (Дограмаджиева, 2003).
Процесът на планиране включва определяне на цели, стратегия за тяхното постигане и
ресурси за осъществяване на стратегията. Планирането трябва да се разглежда като непрекъснат и
цикличен процес, чрез интегрирането на наблюдение и измерване на резултатите от прилагане на
стратегията. Това означава, че през определени периоди, поставените в началото цели се
преразглеждат въз основа на данните от наблюдението върху резултатите (Маринов, 2005).
Въпреки, че не се ангажира с „рецепта“ за успех на туристическото развитие, Маринов (2000a)
се позовава на Akehurst, Bland, Nevin (1993) и обобщава факторите, които са довели до положителни
резултати въз основа на конкретни примери от европейски страни (Ирландия, Португалия, Франция).
В обобщен вид успехът е резултат от:
“стройна организационна структура за приложение на политиката, координирана от
централното правителство и ясно разграничаване на отговорностите, както функционално,
така и регионално.“

В условията на нарастващо значение на местната политика особено важно е отношението на
местните власти към развитието на велосипедния туристически продукт. Разглеждайки отношението
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на местните туристически организации към намесата на държавата в туристическото развитие на
местно ниво, Маринов (2000a) обобщава нагласите и извежда два подхода по отношение на
очакванията към активна намеса – пожелателен (екзогенен) и реалистичен (ендогенен).



Пожелателният подход се състои в очакване за по-активна намеса от страна на
Министерството, респ. държавата (в т.ч. финансова).
Реалистичният подход се основава на търсенето на решения на проблемите със собствени
сили в рамките на съществуващи възможности.

Акцентирането върху реалистичния подход значително ще подпомогне развитието на местно
равнище, но не бива да се пренебрегва и посланието в пожелателния подход за по-активна намеса
на държавата, най-вече чрез създаване на институционална и стратегическа рамка на развитието, без
да се изключва възможността за целенасочена финансова подкрепа за осъществяване на ключови
дейности, които надхвърлят възможностите на местните институции.

1.3.4 Концепцията като планов документ
Концепция (от лат. conceptio – разбиране на/за системата) е структуриран начин за разбиране,
обяснение, тълкуване на даден обект, явление или процес. От гледна точка на стратегическото
планиране,
концепцията определя най-важните съвременни и перспективни проблеми и насоките за
тяхното решаване, формулира принципите на развитието, възможните цели (особено високо
ниво в йерархията на целите) и варианти за разрешаването на проблемите, Концепцията е
най-общият и недетайлен планов документ, който стои на границата между научните анализи
или предпроектните проучвания, от една страна, и планирането в тесен смисъл, от друга.
(Маринов, 1991)

Въпреки, че концепцията е „общ и недетайлен планов документ“, това не означава, че тя не
се основава на задълбочен анализ, който е насочен към оценка на всички условия и фактори за
развитие на продукта на велосипедния туризъм в избраната територия. Концепцията на настоящето
изследване се състои в анализ на състоянието и извеждане на проблемите на средата за развитие на
велосипеден туризъм, въз основа, на които са очертани насоки за разрешаване на проблемите и
цели, които да определят посоката на развитие. С оглед на факта, че определянето на целите е поскоро политическа задача и следва да се осъществявава с участието на всички заинтересовани страни
(Дограмаджиева, 2003), целите, които дефинира настоящата концепция могат да се използват като
изходни формулировки при разработване на същинска стратегия за развитие на велосипеден
туризъм.
В по-широк смисъл концепцията често се свързва с прилагането на дадена иновация. От своя
страна, развитието на велосипеден туризъм поражда необходимост от адаптация на условията в
дестинацията. Затова настоящата концепция може да се разглежда като опит за концептуализиране
на явлението велосипеден туризъм и определяне на необходимите адаптации в разглежданата
дестинация, с които ще се подпомогне неговото развитие.
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1.4 Методология на проучването
1.4.1 Териториален обхват на изследването
Териториалният обхват на изследването включва общините в България с пряк излаз на р.
Дунав. Този обхват е определен въз основа на следните съображения:







За развитието на велосипеден туризъм от ключово значение е осигуряването на маршрут,
който да позволи непрекъснатото придвижване на туристите през обширна територия;
Дунавската равнина притежава значително предимство за развитие на велосипеден туризъм
в сравнение с по-високите части на България;
Р. Дунав има важно международно значение като основен транспортен коридор с
уникалното за Европа протежение запад-изток;
Поречието на р. Дунав като екосистема и туристически ресурс разполага с неизползван
потенциал за развитието на туризма;
Общините с пряк излаз към р. Дунав, като субекти на местната туристическа политика
разполагат с ключови компетенции за развитие на туризма на местно равнище;
Инициативите в страните от горното и средното поречие на р. Дунав за развитие на
международен велосипеден маршрут, който е част от Дунавската стратегия на ЕС, от една
страна изискват осигуряването на адекватно предлагане в българската част на веломаршрута,
а от друга страна са предпоставка за успешно реализиране на продукта и като трансграничен,
респ. осигуряване на по-широко (международно) търсене.

Определен по този начин, териториалният обхват на изследването включва 23 общини в 7
административни области (Табл. 2).
Табл. 2 Териториален обхват на изследването – общини с пряк излаз на р. Дунав по административни области

област
общини

Видин
Брегово
Ново село
Видин
Димово

Монтана
Лом
Вълчедръм

Враца
Козлодуй
Мизия
Оряхово

Плевен
Долна
Митрополия
Гулянци
Никопол
Белене

В. Търново
Свищов

Русе
Ценово
Борово
Иваново
Русе
Сливо поле

Силистра
Тутракан
Главиница
Ситово
Силистра

Крайдунавските общини попадат в Дунавския туристически район (Фиг. 6), който е определен
с приемането на Концепцията за туристическо райониране на България (2015).
Туризмът в избраните общини се намира в различен стадий на развитие. Общините, които
същевременно са областни центрове, се отличават с формиран туристически продукт, докато в
останалите общини, развитието е все още в начален етап и туризмът се разглежда по-скоро като
потенциал за усвояване, вкл. от гледна точка на перспективите, които предлага Дунавския
велосипеден маршрут.

32

Фиг. 6 Крайдунавските общини в рамките на туристически район Дунав

1.4.2 Съдържателен обхват на изследването
1.4.2.1

Фактори за развитие на велосипеден туризъм в крайдунавските общини
В настоящото проучване се възприема класификация на факторите според средата, в която
осъществяват своето влияние, съгласно модела на Маринов (2003) (виж Фиг. 4). Факторите са
разгледани в зависимост от това дали принадлежат към външната среда спрямо дестинацията, дали
са част от местната среда или са елемент от самата система на туризма.
Факторите на външната среда са разгледани на международно и национално равнище:
Анализът на международните външни фактори вклюва:






Особеностите на търсенето на велосипеден туризъм в европейски мащаб с фокус върху
мотивацията за участие във велосипеден туризъм, социално-демографските характеристики
и поведението на велосипедните туристи в дестинациите. Обобщени са профила на
туристите, характеристиките на предприеманите пътуванията и факторите за избор на
дестинация за практикуване на велотуризъм, което позволява качествата на продукта в
разглеждания район да се съпоставят с изискванията на пазара;
Същността на Европейската мрежа от велосипедни маршрути ЕвроВело, в която е събран и
систематизиран опитът на водещите страни в развитието на велосипеден туризъм. Насоките
за развитие на маршрутите от ЕвроВело мрежата, сред които е и Дунавският велосипеден
маршрут, очертават съвременните представи за изискванията към продукта на велосипедния
туризъм и задават рамката, с която трябва да е съобразено предлагането по маршрута в
България;
Предлагането по Дунавския велосипеден маршрут, както и съвременното състояние и
натрупаният опит в развитието на велосипеден туризъм в 5 дунавски страни (Германия,
Австрия, Унгария, Хърватия и Сърбия). Страните по маршрута могат да се разглеждат като
конкурентни, но същевременно Дунавският велосипеден маршрут представлява техен общ
продукт и консистентните условия в различните страни ще доведат до общо подобряване на
имиджа му в международен план.
Външните фактори на национално равнище са представени чрез анализ на:
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Историческото развитие на колоезденето и велосипедния туризъм в България, където се
акцентира върху дългогодишните традиции на българския колоездачния спорт и
инициативите за развитие на велосипедни маршрути през социализма;
Съвременното състояние на нормативната база, която определя начините на използване,
поддръжка и развитие на пътната инфраструктура, с отношение към развитието на
велосипеден туризъм;
Компетенциите на публичните институции, които имат отношение към въпросите за
развитието на велосипеден туризъм;
Стратегическата рамка, в която са посочени съществуващите планове за развитие на
велосипеден туризъм в България;
Дейността на неправителствения сектор в огранизирането на велосипедни прояви и опитите
за разработване на маршрути.

Факторите на вътрешната среда са анализирани с акцент върху наличните природни и
антропогенни туристически ресурси в изследваната територия, социално-икономическите и
демографските характеристики на крайдунавските общини и съвременното им ниво на туристическо
развитие въз основа на официални статистически данни за предлагането и търсенето на настанителна
база.
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Разнообразието от ресурси определя до голяма степен атрактивността на дестинацията за
любителите на велосипедния туризъм. От една страна природните ресурси определят облика
на територията, през която туристите преминават, а от друга - забележителностите, които
могат да бъдат посетени, обогатяват преживяването.
Социално-икономическото развитие в крайдунавските общини силно влияе върху условията
за развитие на туризма като цяло. Състоянието на местната икономика е от ключово значение
за развитието на велотуризма, тъй като от една страна, туристите имат необходимост от
различни стоки и услуги, а от друга - способността на местната икономика да отговори на тези
необходимости определя нивото на разходи, които туристите ще реализират. Състоянието на
икономиката влияе и върху социално-демографските процеси, като изоставането в
икономическото развитие се отразява негативно на движението и структурата на
населението, което ограничава преспективите за развитие и на туризма. Специално внимание
е отделено на състоянието на пътната инфраструктура, като основен елемент в предлагането
на велосипеден туризъм.
Териториалното разпределение на настанителната база е от значение за съставянето на
велосипеден маршрут, който свързва различните общини. Общото състояние на
туристическото развитие по маршрута е с ключово значение за това доколко продуктът на
велосипедния туризъм може да се впише във вече функциониращ туристически отрасъл.
Настанителната база е с ключово значение за туризма и се разглежда като „гръбнак“ на
туристическата индустрия (Еврев, 1998, Дограмаджиева, 2003, Маринов, 2004), тъй като от
нейното състояние зависи типа и качеството на туристическия продукт. Затова „в научните
изследвания тя се разглежда едновременно като фактор и следствие на туристическото
развитие, а нейните характеристики в голяма степен се смятат за представителни за общото
състояние на сектора“ (Дограмаджиева, 2002)

1.4.2.2

Анализ на състоянието на велосипедния туризъм в крайдунавските общини
Състоянието на велосипедния туризъм в крайдунавските общини е анализирано в три
компонента: (1) предлагане (2) търсене и (3) нагласи на различните заинтересовани страни към
развитието на велосипеден туризъм в крайдунавските общини. По този начин са разгледани всички
елементи на туристическата система, които имат пряко отношение към формирането и реализацията
на туристическия продукт на велосипедния туризъм.
Анализът на предлагането на велосипеден туризъм включва характеристика на избрани
маршрути и събития, които са обект на посещение от велосипедни туристи в изследвания район.
Подробно е разгледан Дунавският велосипеден маршрут, като най-значимият обект на интерес от
страна на велосипедните туристи, който е част от Европейската велосипедна мрежа ЕвроВело.
Анализът включва описание на пътната инфраструктура по маршрута, вкл. интензивността на
автомобилното движение, което е нежелан фактор за повечето велосипедни туристи. Изследвано е
разнообразието на туристическите ресурси по маршрута и обезпечеността със съответните обекти за
предоставяне на туристически и други услуги. Проучени и представени са основните източници на
информация за планиране на пътуване по Дунавския велосипеден маршрут за територията на
България, които се използват от чуждестранните туристи. Освен характеристиката на международния
маршрут, анализът на предлагането включва информация и за по-малки регионални и местни
маршрути, които се популяризират у нас и биха могли да предоставят интересни възможности за
свързване на района със съседни дестинации за велосипеден туризъм. Специално внимание е
отделено и на единственото ежегодно велосипедно събитие, което се организира по Дунавския
маршрут и подпомага значително за популяризирането му в България.
В анализа на търсенето на велосипеден туризъм в изследвания район е приложен
диференциран подход, които е съобразен с модела за външна и вътрешна среда на системата на
туризма (виж Фиг. 4). Първо са изследвани общите характеристики на предприеманите велосипедни
пътувания от българи и чужденци, с акцент върху особеностите на българския пазар и
предпочитанията му към предлагането на велосипеден туризъм като цяло. След това са проучени
нагласите на контингента за осъществяване на велосипедно пътуване в крайдунавските общини, вкл.
очакванията към условията за велосипеден туризъм там. По този начин е откроено потенциалното
търсене (част от външната среда), към което следва да се ориентира предлагането на велосипеден
туризъм в района. В анализа на реалното търсене (част от вътрешната среда) са изследвани
характеристиките на предприети пътувания в крайдунавските общини с акцент върху
удовлетвореността на велосипедните туристи от условията за велосипеден туризъм в дестинацията.
За определяне на отношението на заинтересованите страни към развитието на велосипеден
туризъм в крайдунавските общини са проучени нагласите на представители на хотелиерския сектор и
общинските администрации (местно равнище), както и на представители на туроператори за
приключенски туризъм, неправителствени организации и компетентните публични власти
(национално равнище). По този начин са обхванати заинтересованите страни както на национално
така и на местно равнище, и в зависимост от техните компетенции са изследвани различни аспекти
на ползите, възможностите и ограниченията за развитие на велосипеден туризъм.
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Ползите за хотелиерския сектор от съществуването на Дунавския велосипеден маршрут са
разгледани въз основа на оценка от хотелиерите за броя и профила на настанените велосипедни
туристи, както и услугите, които те ползват в местата за настаняване. Отношението на хотелиерите
към развитието на маршрута отразява тяхната прагматична представа за състоянието на продукта на
велосипедния туризъм, тъй като те имат най-близък контакт с туристите, които се движат по
маршрута.
По-задълбочено са изследвани мненията на представителите на местната власт,
неправителствените организации и туроператорите, специализирани в развитието на велосипеден
туризъм, тъй като тези заинтересовани страни отразяват отношението както на публичния сектор,
отговорен за местното развитие на туризма, така и на неправителствения и частния сектор, които
представляват интересите на бизнеса и велосипедната общност. Изрично са разгледани оценките на
респондентите за ползите от развитието на велосипеден туризъм за дестинациите по р. Дунав и
факторите, които го ограничават. Обобщени са мненията по отношение на осъществимостта на
различни варианти за съставяне на велосипеден маршрут, който свързва всички крайдунавски
общини, както и приоритетите, които следва да се изведат по отношение на развитието на пътната
инфрастурктура и останалите елементи на туриситческия продукт на велосипедния туризъм.
Специално внимание е отделено на разбиранията на заинтересованите страни за компетентността
на различни институции, които имат отношение към развитието на велосипеден туризъм. В
допълнение са сондирани мненията им по въпроса кой субект трябва да координира процеса на
планиране и реализация на велосипеден маршрут, свързващ всички крайдунавски общини
Анализът на отношението на заинтересованите страни завършва с представяне на позицията
на органите на централната власт по ключови въпроси, свързани с мястото на велосипедния
транспорт и велотуризма във водената национална политика. Специално внимание е обърнато на
съществуващите регулации на организацията на движението по пътищата, които са част от Дунавския
веломаршрут и възможностите за предприемане на краткосрочни мерки в рамките на действащото
законодателство за подобряване безопасността на движение на велосипеди по тях.
1.4.2.3

Идентифициране на проблеми и очертаване на стратегии
В заключителната част на изследването, въз основа на подробния анализ е разработен SWOTанализ, който представя синтезиран обзор на състоянието на вътрешната и условията на външната
среда за развитие на велосипеден туризъм в крайдунавските общини. Отчитайки резултатите от
проучването е направено обобщение на проблемите и са очертани насоките за тяхното разрешаване.
В предложената концепция за развитие са формулирани целите на развитието, като за всяка цел са
разработени приоритети, обобщаващи основните направления, към които трябва да се насочат
дейностите по осъществяване на развитието на велосипеден туризъм. Като част от концепцията са
предложени и насоки за установяване на координационен механизъм за управление на процеса.

1.4.3 Използвани методи в научното изследване
Изследователският процес за разработване на концепцията е основан на широк набор от
методи за набиране на първична и вторична информация.
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Съществуващи публикации и документи са използвани преимуществено при разработването
на първите три глави от изследването. При работата с вторична информация са използвани
традиционни методи, които не се нуждаят от детайлно описание – анализ на литературни източници
и ведомствени документи, анализ на статистически данни, научен анализ и синтез. За определяне
нагласите на ключови заинтересовани страни на национално и местно равнище е използван анкетен
метод с цел набиране на специфична информация за проучването.
1.4.3.1

Основни източници на информация
Официална информация и публикации
Прегледът на официални източници на информация включва:












Данни на Националния статистически институт за територията на крайдунавските общини:
o дейност на местата за настаняване;
o брой, движение и структура на населението;
o показатели за икономическото развитие;
Общински планове за развитие на крайдунавските общини за планов период 2014-2020 са
използвани основно при разработването на разделите за туристически ресурси и
икономическо развитие в разглеждания район;
Научни публикации на английски и български език за изясняване на теоретичните
постановки в изследването на туризма и в частност велосипедния туризъм, вкл. резултати от
различни чуждестранни проучвания, в които са разгледани тенденции по отношение на
търсенето, предлагането и координираното развитие на продукта;
Нормативни и стратегически документи на Република България с отношение към
регулациите и политиките свързани с велосипедния туризъм и междуселищния
велосипеден транспорт;
Публикации в интернет – официални сайтове, медийни публикации, карти;
Други публикации – доклади от проекти, презентации, наръчници, учебници.
Собствени проучвания

За постигане на максимално обективен анализ на ситуацията и запълване на празнотите по
теми, за които не беше открита вторична инфромация, в изследването са включени и специално
подготвени и проведени собствени анкетни проучавния за набиране на първична информация.
Акцентът в тях е поставен върху проучване на туристическото търсене и поведение на потенциалните
и реалните велосипедни туристи, както и върху отношението на различните заинтересовани страни
към развитието на велосипеден туризъм в изследвания район. Проведени са 4 анкетни проучвания
със следните целеви групи:





потребители на велосипеден туризъм;
представители на хотелиерския сектор в крайуднавските общини;
представители на администрацията на крайдунавските общини, неправителствени
организации и туроператори в сферата на велосипедния туризъм;
представители на органите на централаната власт.
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За всяко проучване е подготвен специален въпросник:
Анкетно проучване на туристическото търсене и поведение на велосипедните туристи
Реализирането на потенциала за предлагане на велосипеден туризъм следва да е съобразено с
особеностите на търсенето на велосипеден туризъм, за да се предложи продукт, който съответства на
потребностите на велосипедните туристи. В проведено анкетно проучване на туристи в Дунавския район

Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова,
(2015a), установяват, че под 1% от анкетираните туристи използват велосипед за достигане до
дестинацията. Поради това беше изключена възможността да се събират емпирични данни чрез
анкетиране на терен, тъй като очевидно велосипедните туристи са „рядкост“ в разглеждания район.
Затова се предпочете провеждането на он-лайн анкетно проучване, в което е възможно целенасочено
достигане до по-широк кръг от респонденти, практикуващи велосипеден туризъм.
Целта на проучването е да бъдат събрани емпирични данни за търсенето на велосипеден
туризъм и поведението на туристите при предприемане на велосипедни туристически пътувания.
Целева група на изследването са любителите на колоезденето и по-специално практикуващите
велосипеден туризъм у нас и в чужбина. Анкетата е насочена към българи и чужденци, но реалното
участие на българите е значително по-голямо (79,1% от респондентите).
Проучването цели да набави първична информация в три основни направления:



общ профил и поведение на велосипедните туристи в България и чужбина;



нагласи, очаквания и изисквания на велосипедните туристи към потенциално пътуване по
българското поречие на р. Дунав;



профил, поведение и оценки на респондентите, които вече са реализирали велосипедно
туристическо пътуване по българското поречие на р. Дунав.

За целите на проучването е разработен интернет базиран2 стандартен въпросник с 35 затворени
въпроса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Включени са въпроси за отчитане на социално-демографски данни – пол,
възраст, образование, страна на произход, което позволява да се направят подходящи разбивки на
резултатите. Въпросникът е разработен в две езикови версии – на български и английски език. При
формулирането на въпросите са ползвани съществуващи проучвания на търсенето за велосипеден
туризъм, описани в чуждата литература (Cope et al., 1998; Ritchie, 1998; Downward, Lusmdon, 2001;
Downward et al., 2009; Meschik, 2012), както и актуални по-общи анкетни проучвания на туристическото
търсене в Дунавския район и Столична община (Маринов и др., 2015а; Маринов, Асенова, Дограмаджиева,
Николова, Асенова, 2015b; Дограмаджиева, 2016).
Използвано е предимството, че при съставяне на въпросник он-лайн, може да се включи
функция „Логика“, която позволява персонализиране на изследването чрез филтриране на въпросите за
различните групи респонденти. В Табл. 3 са представени резултати от проучването с отговори на
основните „филтриращи“ въпроса. Първият от тях „отсява“ респондентите, които изобщо не
2

Въпросникът е разработен с интернет базиран софтуер LimeSurvey - www.limesurvey.com
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използват велосипед. Вторият въпрос насочва конкретно към контингента на велосипедните туристи.
На респондентите, които са заявили, че предприемат велосипедни пътувания извън постоянното
местоживеене (237) са зададени допълнителни въпроси за изясняване на общите характеристики на
пътуванията им, като честота, продължителност, състав на групата, предпочитания към терена и
пътната инфраструктура, употреба на допълнителен транспорт.
Табл. 3 Филтриращи въпроси в анкетно проучване на търсенето на велосипеден туризъм

Общ брой анкети
Общ брой валидно попълнени анкети
Възвръщаемост
Карате ли велосипед?
Да
Не, но бих го направил/а
Не и не бих го направил/а
Предприемате ли пътувания извън населеното си място, в които основната
цел е каране на велосипед?
Да
Не, но бих го направил/а
Не и не бих го направил/а
Посещавали ли сте българските дунавски общини с цел каране на
велосипед?
Да
Не
Бихте ли посетили българските дунавски общини с велосипед?
Да, определено
Може би
Не, определено

Брой
отговорили
396
339

Относителен
дял

85,6%
n=339
312
22
5

92,0%
6,5%
1,5%

n=312
237
70
5

76,0%
22,4%
1,6%

n=237
55
182
n=182
127
51
4

23,2%
76,8%
69,8%
28,0%
2,2%

Третият „филтриращ“ въпрос дали вече е осъществено велосипедно пътуване в
крайдунавските общини, разпределя респондентите в две групи. Участниците, които са отговорили с
„Да“, са препратени към допълнителен набор от въпроси за характеристиките на тяхното пътуване.
Така е събрана е информация за велосипедните пътувания в крайдунавските общини на 55
респонденти, което представлява 23,2% от анкетираните велосипедни туристи. На останалите 182
респонденти е зададен въпросът „Бихте ли посетили българските дунавски общини с велосипед?“.
Респондентите, които са отговорили положително, са запитани за очакваните характеристики на
подобно пътуване, вкл. за условията по маршрута, предпочитано настаняване, състав на групата,
продължителност и разходи за пътуването.
Разпространението на въпросника е осъществено он-лайн, посредством социалната мрежа
Facebook. Анкетата е достигнала до общо 396 респонденти, а броят на валидно попълнените
въпросници е 339, което формира възвръщаемост от 85,6%. Проучването е осъществено в периода
26 ноември 2016 – 27 февруари 2017 г. Първоначално информацията за анкетата беше публикувана
на страниците на следните организации – European cyclists’ federation (ECF), Danube Competence
Centre (DCC), Българска асоциация за алтернативен туризъм и Сдружение Велоразходка. След това,
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потребителите бяха призовани да споделят информацията на своите лични страници. Основната част
от въпросниците са попълнени в периода 6-15 декември, когато беше разпространен кратък
видеоматериал за популяризиране на анкетата в социалната мрежа. Може да се каже, че при такъв
начин на разпространение, извадката на проучването е формирана по метода на „снежната топка“,
при който първоначално се анкетират няколко членове от популацията и с тяхна помощ се достига до
други потенциални респонденти (Saunders, Lewis, Thornhill, 2003).
Анкетно проучване с представители на хотелиерския сектор в крайуднавските общини
Това анкетно проучване има за цел да набере информация за ползите на хотелиерския сектор
от съществуващото търсене на велосипеден туризъм в крайдунавските общини. Рeзултатите също
така позволяват да се направи ориентировъчна оценка на обема на търсенето и дават допълнителна
информация за профила на велосипедните туристи, които се движат по Дунавския велосипеден
маршрут. Анкетата се състои от общо 9 въпроса, от които 6 са затворени, а 3 са отворени
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). За да бъде установено отношението към развитието на велотуризма в местата за
настаняване, е взето предвид проучването на Cope et al. (1998), където авторите провеждат
телефонна анкета с доставчици на туристически услуги, за да определят икономическите ползи от
новосъздаден велосипеден маршрут в Северна Англия. Възприети са въпроси, които имат за цел да
оценят как доставчиците определят ползата за своя бизнес от създаването на маршрута,
използваните услгуи от велотуристите, както и усилията, които се полагат за привличане на повече
велотуристи в съответния обект.
Анкетата е осъществена в периода 1-7 септември 2017 г., чрез лично интервю със служителите
на рецепция, които обикновено има и най-близък контакт с гостите. Подборът на обектите е направен
по преценка на автора. Това позволява извадката да се формира по предварително зададени
критерии, които са съобразени със спецификите на съответното проучване (Saunders et al., 2003).
Подборът на обектите е съобразен със следните критерии:
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в извадката са включени само места за настаняване, които са обявени в поне една от следните
интернет платформи – Google Maps и Booking.com, като този критерии позволява включването
на обекти, които активно се стремят да се позиционират на туристическия пазар в съответното
населено място;
приоритетно са включени хотели, тъй като в този вид заведения за настаняване е най-лесно
да бъде открит служител на рецепция, като обектите, където не е открит служител на
рецепция са изключени от извадката;
в по-големите градове (Русе, Видин, Силистра и Свищов) са анкетирани между 4 и 6 обекта, а
от по-малките населени места са включени между 1 и 3 обекта;
посетените обекти, където респондентите са посочили, че нямат регистрирани гости,
използващи велосипед като основно превозно средство са включени в извадката, но за тях е
записано, че не реализират полза от съществуването на велосипеден маршрут, а останалите
въпроси от анкетата не са задавани;
в извадката са включени обекти от ниския до високия ценови клас, като най-много са обектите
със средно ценово равнище.

Общият брой на обхванатите в проучването обекти е 37 (Табл. 4). Ако този брой се съпостави
с броя на местата за настаняване според данните на НСИ за 2016 г. (103 обекта), в проучването са
обхванати около 1/3 от всички обекти в крайдунавските общини.

Лом

Ковачица

Козлодуй

Оряхово

Никопол

Белене

Свищов

Русе

Тутракан

Сребърна

Айдемир

Силистра

Общо

Дял

Вид на обекта
Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости
Цена двойна стая
По-малко от 40 лв.
40-60 лв.
61-80 лв.
81-120 лв.
Повече от 120 лв.
Всичко

Видин

Табл. 4 Места за настаняване, включени в анкетното проучване с хотелиерския бизнес

6
-

3
-

1

1
-

3
-

1
-

1
-

5
-

5
1
-

2
-

3

1
-

4
-

32
1
4

86%
3%
11%

4
2
6

3
3

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
4
5

1
1
3
1
6

1
1
2

3
3

1
1

3
1
4

2
22
8
3
2
37

5%
60%
22%
8%
5%

Анкетно проучване с представители на администрацията на крайдунавските общини,
неправителствените организации и туроператорите в сферата на велосипедния туризъм
За по-задълбочено изследване на нагласите за развитие на велосипеден туризъм в
българското поречие на р. Дунав са анкетирани представители на администрацията на
крайдунавските общини, както и на неправителствени организации и туроператори, предлагащи
велотуризъм в страната. Включването на тези три групи заинтересовани страни в общо проучване се
основава на техния пряк интерес към развитието на велосипедния туризъм, от една страна, и от друга
– на допълващите се роли, които (би следвало да) изпълняват по отношение на туристическата
политика, свързана с велосипедния туризъм.
В анкетното проучване са поставени въпроси, касаещи следните аспекти на развитието на
велосипеден туризъм:







ползи от развитието на велотуризъм за дестинациите по р. Дунав
пречки пред развитието на велотуризма
варианти за съставяне на велосипеден маршрут покрай р. Дунав
необходими дейности за развитието на велосипеден туризъм
оценка на потенциала на институциите за осъществявне на дейностите за развитие
определяне на водеща организация за координиране на процеса

Проучването е разпространено под формата на електронен въпросник, но в общинските
администрации е изпратен и разпечатан въпросник с официално писмо по конвенционална поща,
като им е предоставена възможност да изберат предпочетания формат на попълване. Върнати са
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общо 39 попълнени анкетни карти, вкл. от 19 общини, 15 неправителствени организаци, 3
туроператорски фирми и 2 специализирани интернет медии. Проучването е проведено в периода 1
юни – 21 септември 2017 г. Въпросникът включва 6 затворени въпроса, в които респондентите дават
мнението си по общо 34 твърдения (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
От 23-те крайдунавски общини са получени отговори от всички, с изключние на общините
Лом, Вълчедръм, Главиница и Ситово. Неправителственият сектор е представен от 14 велосипедни
организации3 и 1 организация за регионално развитие4 от следните градове: София (4 организации),
Русе (3 организации), Тутракан, Свищов, Белоградчик, Плевен, Ловеч, Варна, Разград и Бургас (по 1
организация). Туроператорите, които са попълнили въпросника са Одисея-ин (www.hikingbulgaria.com), Пингвин Травел (www.penguin.bg) и Рок Травел (www.rocktravel.bg), а интернет медиите
са www.mtb-bg.com и www.velotouring-bg.org.
Анкетно проучване с представители на органите на централната власт
Целта на това анкетно проучване е да бъдат изяснени сферите на компетенции на органите
на централната власт, които имат пряко отношение към провеждането на националните политики,
касаещи развитието на велосипеден туризъм. За да бъде получена максимално полезна информация
са формулирани и въпроси за конкретни мерки, които се предприемат или са планирани в посока
подобряване на условията за велосипеден туризъм по Дунавския маршрут.
Проучването е проведено чрез официална писмена кореспонденция с отделните ведомства.
Първоначално бяха отправени предложения за среща, в която въпросите да се зададат под формата
на интервю, но поради липса на реакция, се възприе подход за формулиране на специфични
въпросници за всяко ведомство само с отворени въпроси (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), както следва:





Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – въпросник с 5
въпроса;
Министерство на туризма – въпросник с 5 въпроса;
Министерство на вътрешните работи – въпросник с 4 въпроса;
Агенция „Пътна инфраструктура“ – въпросник с 7 въпроса.

От всички посочени институции бяха получени официални писмени отговори (ПРИЛОЖЕНИЕ
5а, 5б, 5в, 5г), които са анализирани в четръвта глава на настоящия труд.
Осъществяването на собствените проучвания беше съпроводено с някои методически
трудности и технически ограничения. Поради широкия спектър от заинтересовани страни с различен
профил, беше необходимо не само изготвянето на специален инструментариум, но и възприемането
на специфичен подход, който да осигури ангажираност на респондентите с провежданото проучване.
3

Клуб по колотуризъм "Кайлъшка долина" (Плевен), Сдружение Велоеволюция (София), Разгадска велогрупа,
Сдружение „Земя завинаги“ (Свищов), Велоклуб Устрем (Варна), Велоклуб "Пресечената скала" (Ловеч),
Велоклуб „Скала“ (Белоградчик), Клуб по колотуризъм и коломаратон "Иван Вазов" (София), СНЦ "С раница и
колело", (София), София Грийн Тур, Национална Велосипедна Асоциация (Бургас), Сдружение за развитие на
туризма в региона на Тутракан, Сдружение Вело-Русе, Русенски клуб за пътешествия "Бяла звезда"
4
Асоциация на дунавските общини (Русе)
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Най-трудно се оказа осигуряването на информация от „първа ръка“ за характеристиките на
велосипедните туристи и предприеманите пътувания по Дунавския велосипеден маршрут. Беше
направен опит за провеждане на анкетно проучване със съдействието на местата за настаняване,
които да разпространяват писмен въпросник за клиентите си на място. Въпреки първоначално
декларираното желание за съдействие от тяхна страна, впоследствие ангажиментът беше отказан. За
разрешението на този проблем, беше възприет комплексен подход, при който небходимата
информацията да бъде набрана по косвен път, чрез:




включване на въпроси за профила на настанените велосипедни туристив анкетната карта за
хотелиерските;
секция от въпроси към туристите, които вече са осъществявали велосипедно пътуване в
крайдунавските общини;
секция от въпроси към потенциалните велотуристи относно предполагаемо тяхно бъдещо
велосипедно пътуване в крайдунавските общини.

В допълнение към изброените методи, трябва да се посочи, че проучването на хотелиерския
сектор беше комбинирано с лично пътуване по цялото трасе на Дунавския велосипеден маршрут. В
рамките на пътуването бяха посетени основните туристически центрове и беше извършено
наблюдение на различни аспекти от условията по маршрута, вкл. актуално състояние на критични
пътни отсечки, наличие на търговски обекти в малките населени места и ориентировъчен брой на
обектите за предоставяне на основни услуги в туристическите центрове.
1.4.3.2

Използвани методи и показатели за обработка на информацията
За анализ на резултатите от анкетното проучване на контингента потребители на велосипеден
туризъм е използван специализирания статистически софтуер SPSS. Възможностите на програмата за
кръстосано табулирене бяха полезни за извличане на събраната информацията по групи
респонденти, в зависимост от отговорите им на „филтриращите“ въпроси. Кръстосано табулиране е
използвано и при създаването на „разрези“ на отговорите по демографски признаци за
респондентите. Резултатите от останалите анкетни проучвания са обрабоботени с табличен редактор
Excel, тъй като поради липсата на сложни взаимовръзки между отделните въпроси в анкетите,
достатъчно беше прилагането на честотни разпределения за отговорите.
Резултатите от обработката са представени във вид на таблици и фигури в основния текст.
Такъв способ е използван и при анализа на другите статистически данни, включени в проучването:
показателите на социално-икономическото развитие на общините и дейността на местата за
настаняване.
В анализа на социално-икономическото развитие на крайуднавските общини са използвани
стандартни показатели за брой, структура, движение на населението, икономическа активност и
безработица, както и брутен вътрешен продукт на човек от населението (на ниво област) и нетни
приходи от продажби (на ниво общини). Състоянието на транспортната структура е анализирано чрез
дължината на пътната мрежа и железопътните линии. Средноденонощната интензивност на
автомобилния трафик по пътища от републиканската пътна мрежа е специфичен показател,
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използван за представяне на натовареността на пътищата, включени в Дунавския велосипеден
маршрут.
В анализа на съвременното състояние на туризма са използвани традиционни показатели за
търсенето и предлагането на услуги по настаняване, както и показатели за ефективността на
настанителната база, широко използвани в количествените анализи на туризма, основани на
официална статистика (Дограмаджиева, 2008, 2013, 2014; Еврев, Маринов, Воденска, Асенова,
Дограмаджиева, Мотев, Василева, Новакова, 2003; Маринов, 1997, 2002, 2004; Николова, 2013).
Туристическото предлагане е представено чрез данните за брой на леглата и заведенята за
настаняване, като е изчислен и средният капацитет на заведенията. Търсенето е разгледано въз
основа на показателите брой нощувки,пренощували лица и среден престой на посетителите.
Ефективността на настанителната база е анализирана чрез изчисляване на заетостта
(използваемостта на легладенонощията). Допълнително са използвани данните за приходи от
нощувки, като са изчислени и производните показатели приход от 1 нощувка (който дава представа
за разликите в ценовото равнище) и приход от 1 легло (показателен за икономическата ефективност
от дейността на настанителната база на общинско ниво).
За представяне на обобщените резултати от детайлния анализ е използван метода SWOT
анализ, който позволява постигането на обозрима картина чрез генерализация и способства за
формулирането на цели и стратегии (Маринов, 2005) за развитието на велосипеден туризъм в
целевия район.
Ролята на SWOT-анализа е ключова за цялото изследване, тъй като чрез него може да се
идентифицира позицията и потенциала на обекта на анализ и въз основа на това да се подпомогне
избора на най-подходяща стратегия за развитие (Маринов, 2003). SWOT-анализът представя в
синтезирана форма резултите от детайлния анализ чрез т. нар. матрица на силните и слабите страни
– факторите на вътрешната среда, възможностите и заплахите – факторите на външната среда.
Разгледани по двойки компонентите на SWOT-анализа представят различен разрез на състоянието –
силните страни и въможностите формират елементите, върху които може да се оказва влияние, а
слабите страни и заплахите представляват ограничителите, към които тряба да бъде адаптирано
развитието. Посредством оценка на състоянието на отделните компоненти в матрицата, може да се
формулират различни стратегии – агресивна (превес на силните страни и възможностите),
диверсификационна (превес на слабите страни и възможностите), оздравителна (превес на силните
страни и заплахите) и защитна (превес на слабите страни и заплахите) (Маринов, 2005).
Въз основа на SWOT-анализа са обобщени и групирани проблемите пред развитието на
велосипедния туризъм, дефинирани като „разлика между желаното и реалното състояние“
(Маринов, 2000b). Методът за анализ на проблемите обикновено се използва в комбинация със
SWOT-анализа, тъй като правилното определяне и групиране на проблемите е от решаващо значение
за правилното определяне и групиране на целите (Дограмаджиева, 2003). Анализът на проблемите
включва идентифициране на проблемите и анализ на взаимната връзка и съподчитеност между тях,
респ. идентифициране на причините (проблеми от по-нисък ранг), което спомага за формулирането
на адекватни решения, които спомагат за отстраняване на причините за проблема, а не лекуват само
симптомите му (Маринов, 2000b).
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На базата на анализа на проблемите са изведени стратегическите цели и приоритети за
подорбяване продукта на Дунавския велосипеден маршрут и условията за развитие на велосипеден
туризъм в изследваната територия. Докато анализът на проблемите представя негативните аспекти
на съществуващата ситуация, анализът на целите представя позитивните аспекти на желаната бъдеща
ситуация. По своята същност целите определят кои от наличните възможности за развитие в дадена
дестинация следва да бъдат използвани. Основно изискване към целите е разработването им като
цялостна йерархична система, а не като несвързан набор от отделни цели (Маринов, 2000b). Целите
от по-нисък ранг са средства (необходимо и достатъчно условие) за постигане на целите от по-висок
ранг. Тъй като определянето на целите от по-ниско ниво изисква диалог и партньорство между
заинтересованите страни за постигане на консенсус по тяхното съдържание, идентифициране на
необходимите ресурси и поемане на конкретни ангажименти по изпълнението им (Дограмадижиева,
2003), в настоящата разработка се предлагат обобщени цели на развитието на велосипедния
туризъм, които могат да се използват като изходна основа при разработване на по-детайлен
стратегически документ.
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2

Втора глава: Външна среда за развитие на велосипедния туризъм на
европейско и национално равнище

2.1 Развитие на велосипеден туризъм в Европа
2.1.1 Търсене на велосипеден туризъм в Европа
Съставянето на обобщена картина по отношение на велосипедното туристическо търсене в
Европа е изключително сложна задача. Най-съдържателният опит за постигането на тази цел е
направен в доклад върху Европейската мрежа от велосипедни маршрути ЕвроВело, поръчан от
Европейския парламент. Докладът е изготвен през 2009 и допълнен през 2012 г. от широк авторски
колектив (Weston et al., 2012). В настоящето изследване подробно са разгледани резултатите от
доклада, където авторите потвърждават, че „не съществува достоверна информация относно общия
обем на търсенето и реализираните приходи от велосипеден туризъм“ (Weston et al., 2012). Според
анализа към доклада, „такава информация все още на се събира системно, както на национално, така
и на регионално равнище, в почти всички европейски държави“.
В условията на липса на данни, авторският колектив разглежда различни доклади от страни,
където са провеждани проучвания, за да бъдат изяснени характеристиките на търсенето на
велосипеден туризъм. Такива проучвания са провеждани в Германия, Швейцария, Холандия,
Франция и Великобритания. Данните са допълнени от проучвания в Дания, Белгия, Чешката
република и Испания (Weston et al., 2012).

Основен извод, който се потвърждава във всички проучвания е, „че огромната част от
реализираните велосипедни пътувания са еднодневни, а броят на пътуванията с нощувка е
значително по-малък“ (Weston et al., 2012). От друга страна за пътуванията с нощувка е характерно
значително по-високо ниво на разходите, за разлика от еднодневните пътувания.
Пазарът на велосипеден туризъм е предимно вътрешен ... особено в Германия и Холандия ... и
самостоятелно организиран, без да се пренебрегва широкото предлагане на пакетни пътувания,
които обикновено включват ограничен брой туристически услуги... Основните пазари за активен
велосипеден туризъм в Европа са Германия и Великобритания ... а основните дестинации са
Австрия, Дания, Швейцария и Франция. (Weston et al., 2012)

Във Великобритания, по инциатива на фондацията Sustrans, е разработена национална мрежа
от велосипедни маршрути с цел да се създадат условия за ръст на устойчивата мобилност. Въпреки
това, делът на велосипедния туризъм се запазва около 2-4%, т. е. на нивото от началото на
иницативата (Lumsdon, 1999, в Weston et al., 2012). Според доклад на Mintel за 2007 г. съществуват
две причини за това (Weston et al., 2012). Първата от тях е, че един на всеки четири души не би
използвал велосипед по натоварени пътища, поради страх от моторизирания трафик. Втората
причина е съществуващата тенденция за заседнал начин на живот и наднормено тегло сред
населението.
Важно е да се отбележи, че ограниченият растеж, както в търсенето, така и в предлагането, е
неравномерно разпределен в Европа. В държави като Австрия и Франция, велотуризмът е
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важен и отбелязва продължителен растеж, докато в други страни като Дания, Германия,
Холандия и Швейцария вероятно е достигнал насищане. (Weston et al., 2012)

Обемът на пазара на велосипеден туризъм също не може да се установи с точност. Авторите
правят опит да определят нивото на търсене във всяка страна въз основа на съществуващите данни и
чрез агрегирането им да очертаят реалния обем на пазара.
Основен проблем е разликата в методите на събиране на информацията – някои от
проучванията се основават на смесица от преброявания и резултати от анкети, докато други
се свеждат до оценка на дела на велосипедния туризъм спрямо общия обем на туризма.
(Weston et al., 2012)

Авторите възприемат смесен модел, който се основава на съществуващото общо
туристическо търсене в Европа (ЕС-27 плюс Норвегия и Швейцария) по данни от Eurobarometer за
2008 г. Тези данни са съпоставени с ескпертна оценка за дела на велосипедните пътувания, според
която са обособени 6 групи страни (Табл. 5), с цел да се отчетат териториалните вариации на
търсенето. Оценката е допълнително прецизирана спрямо дела на велосипедния транспорт за всяка
държава.
Табл. 5 Групиране на страните в Европа според оценката за търсенето на велосипеден туризъм (Weston et al., 2012)

ниско
Дял от населението, за
който велосипедът е
основно транспортно
средство (Gallup
Organization, 2011)
Експертна оценка за
дела на велосипедните
пътувания от общия
брой туристически
пътувания
Страни в съответната
група

средно ниско

средно

≤2%

>2–5%

>5 - < 8 %

средно
високо
8 – 12 %

0.5 %

1%

1.5 %

2%

високо
12 – 20 %

много
високо
> 20 %

3%

3.7 %

Турция**/***
България
Люксембург
Португалия
Малта
Кипър
Испания

Румъния
Латвия
Словакия Унгария
Холандия
Литва
Чешка
Полша
Дания
Сърбия**/***
република
Швеция
Норвегия
Словения
Белгия
Хърватия**/***
Франция*
Германия
Македония**/**
Финландия
*
Австрия *
Италия
Швейцария
Естония
*/***
Ирландия
Гърция
Великобритания
* Австрия, Швейцария и Франция са преместени с една група напред, за да се компенсира по-ниския дял на
велосипедния транспорт с високия дял на входящия туризъм. ** Тези държави не са включени в оценката, поради
липсваща информация за общия обем на туризма в Eurobarometer. *** Тези страни не са включени в проучването
на Gallup Organization (2011) и затова оценката на дела на велосипедния транспорт е базирана на други източници
и дела в съседни държави.
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Резултатите от прилагането на модела са представени в Табл. 6. Според тях общият брой на
велосипедните пътувания е 2.275 млрд., а реализираните разходи са почти 44 мрлд. евро.
Табл. 6 Обобщение на оценката за икономическата стойност на велосипедния туризъм в Европа, EU+NO+CH
(Weston et al., 2012)

Държава

еднодневни
пътувания
(млн.)

пътувания с
нощувка
(млн.)

еднодневни
пътувания
(млрд. евро)

пътувания
с
нощувка (млрд.
евро)

общо
(млрд. евро)

Австрия

62

0.46

0.96

0.20

1.16

Белгия
България
Швейцария
Кипър
Чешка Р.

39
12
55
0
55

0.21
0.13
0.42
0.00
0.56

0.60
0.19
0.85
0.01
0.85

0.09
0.06
0.18
0.00
0.24

0.69
0.25
1.03
0.01
1.09

Германия

607

4.62

9.34

2.03

11.37

Дания
Естония
Испания
Финландия
Франция

42
1
80
112
373

0.32
0.01
0.89
1.14
4.01

0.65
0.02
1.23
1.72
5.73

0.14
0.00
0.39
0.50
1.76

0.79
0.02
1.62
2.22
7.49

Гърция

21

0.23

0.32

0.10

0.42

Унгария
Ирландия
Италия
Литва

98
13
103
5

1.00
0.09
1.05
0.04

1.50
0.20
1.59
0.07

0.44
0.04
0.46
0.02

1.94
0.24
2.05
0.09

Люксембург

1

0.00

0.01

0.00

0.01

Латвия
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия

9
138
23
101
7

0.10
1.01
0.20
1.06
0.07

0.14
2.12
0.35
1.56
0.10

0.04
0.44
0.09
0.47
0.03

0.19
2.57
0.44
2.02
0.14

Румъния

9

0.10

0.14

0.04

0.18

Швеция
Словения
Словакия
Великобритания
Общо

134
9
17
149
2 275

1.20
0.07
0.14
1.23
20.36

2.06
0.15
0.26
2.29
35.01

0.53
0.03
0.06
0.54
8.92

2.58
0.18
0.32
2.83
43.94

При използване на посочените данни трябва да се подхожда с повишено внимание, тъй като
резултатите „се основават на експертна оценка и в някои случаи значително се различават от данните,
получени в различни изследвания за съответните държави“ (Krieger and Baum, 2011).
Въз основа на данни от 8 проучвания, проведени в Германия, Австрия, Франция, Холандия и
Швейцария, авторите обобщават профила на преобладаващата част велосипедните туристи:
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Възрастова група: 45-55 години
Полова структура: 60% мъже; 40% жени (по-равномерно разпределени са дяловете при
еднодневните пътувания);
Образователно ниво: предимно средно образование, но значителен дял на висшистите;
Групова динамика: 30% индивидуални; 50% в група по двама; 20% в малки групи от 3-5 човека;

Интересното е, че „социално-икономическите характеристики на велосипедните туристи в
повечето проучвания са много сходни“, което означава, че „дестинациите за велотуризъм могат да
насочат маркетинга си директно към общия пазар на търсенето“ (Weston et al., 2012).
Повечето проучвания посочват, че велотуристите са мотивирани да предприемат пътувания,
защото харесват колоезденето като спортна дейност и физическо упражнение, което е
релаксиращо и здравословно. Други централни мотиви са прекарване на време сред
природата и възможността да се посещават различни места и пейзажи. (Weston et al., 2012)

С най-малко значение за избора на велосипедна ваканция е стремежът към нискобюджетно
пътуване, комфорт, усамотяване, както и посещение на велосипедни събития. Сред характеристиките
на велосипедните маршрути, които са от значение при избор на дестинацията, могат да се откроят
някои фактори, които се считат за най-важни за велотуристите.
Ясно е очертано, че безопасността (ниски нива на моторизиран трафик), лекотата на
използването (подходяща маркировка), разнообразието, което маршрутът предлага и
наличието на основни туристически услуги са по-важни от информационните материали,
достъпа с обществен транспорт, гъстотата на маршрутната мрежа, наличието на велосипедни
сервизи и подходяща инфраструктура на местата за почивка покрай маршрута. (Weston et al.,
2012)

Според проучване на Downward и Lumsdon (2001) във Великобритания, особено важно е, че
маршрути без никакъв моторизиран трафик са предпочитани от по-неопитните велотуристи.
Сезонността във велопътуванията с нощувка (май-август) е по-ясно изразена, отколкото при
еднодневните велопътувания, които са характерни за уикендите и ниския сезон. Средната
продължителност на велопътуванията е изчислена на 7.7 дни въз основа на данни от 15 проучвания
в Германия, Австрия, Франция, Дания, Холандия, и Швейцария. В Германия велопътуванията с
продължителност между 2-4 дни, 5-7 дни и 8-14 дни си поделят по 30 % дял от всички велопътувания
(Trendscope, 2008, в Weston et al., 2012).
Балансът между велотуристите и велоекскурзионистите се различава значително между
отделните регионални мрежи от маршрути и самостоятелни маршрути. Делът на
велотуристите обикновено е нисък в регионалните мрежи от маршрути и висок на
самостоятелни маршрути, които често се популяризират специално с туристическа цел.
(Weston et al., 2012)

Колоезденето като основна рекреационна дейност може да се определи от два показателя –
продължителност и пробег за деня. Обикновено показателите на велотуристите са по-високи от тези
на велоекскурзионистите. „В Германия над 65% от велотуристите прекарват повече от 7 часа на
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велосипеда, за разлика от велоекскурзионистите, сред които тази група е само 5%“ (Trendscope, 2008
в Weston et al., 2012). Средното разстояние, изминато от велотуристите е 60 км, докато за
велоекскурзионистите е 41 км.
Авторите правят опит за обобщаване на предпочитанията по отношение на използваното
настаняване от велотуристите. „Трудно би могло да се генерализира, но най-често използвани са
хотели, семейни хотели и къщи за гости, а по-рядко се използват къмпинги и стаи за гости“ (Weston
et al., 2012).
„Значителна част от велоекскурзионистите не ползват допълнителен транспорт при
велосипедни пътувания от дома или мястото им за настаняване“ (Weston et al., 2012). Велотуризмът
е по-малко зависим от автомобилния и въздушния транспорт, в сравнение с туризма като цяло.
Авторите посочват сравнение в използването на различните видове транспорт между велотуристите
и всички туристи за Германия. Сравнението показва, че спрямо общите данни за туризма,
велотуризмът отбелязва 3 пъти по-висок дял на железопътния транспорт; 30 % по-малък дял на
автомобилния транспорт и 75% по-малък дял на въздушния транспорт.
Обратно на по-ниския дял автомобилни пътувания, ... в Шотландия велотуристите разчитат
значително повече на достъпа с личен автомобил до дестинацията, ... което може да се дължи
на високия дял дестинации за планинско колоездене там. (Weston et al., 2012)

Дневните разходи на велотуристите са оценени средно на 57.08 евро, вкл. настаняването. При
средна продължителност на пътуванията от 7.7 дни, средният разход за едно пътуване е 439 евро.
Велоекскурзионистите от своя страна реализират значително по-малко разходи със средна стойност
от 15.39 евро на ден.
Трябва да се подчертае, че анализираните проучвания до голяма степен са трудно съпоставими,
поради прилагането на различни методи и извадки. Все пак, приликите са очевидни в това, че
дневните разходи на велотуристите варират между 50 и 70 евро, а на велоекскурзионистите –
между 10 и 20 евро. (Weston et al., 2012)

От средния дневен разход, около 40 % (17 евро) са за настаняване, 30% (17 евро) са за храна
и напитки, а останалите 30% (17 евро) са за други разходи, като пазаруване (половината от тази сума),
местен транспорт и други. Велоекскурзионистите обикновено използват между 60% и 75% от
разходите си за храни и напитки.
Равнището на разходите зависи и от наличността, гъстотата и разнообразието на продукти за
велосипедните туристи в региона, тъй като от тях се определя възможността за реализиране на
разходи. (Weston et al., 2012)

Според проучване на Downward, Lumsdon, и Weston (2009), освен от нивото на
индивидуалните доходи на велотуристите, разходите при велосипедните пътувания зависят от
продължителността и броя участници в групата. Авторите препоръчват за реализиране на
икономически ефект от велосипедния туризъм да се осигури достатъчно дълъг маршрут, който да е
подходящ за осъществяване на групови пътувания.
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2.1.2 Мрежа от велосипедни маршрути ЕвроВело
Европейската мрежа от велосипедни маршрути ЕвроВело е инициатива на Европейската
федерация на велосипедистите (European Cyclists’ Federation – ECF) за развитие на мрежа от
маршрути с високо качество, които да свързват всички държави в Европа (Bodor, Lancaster, 2011). ECF
управлява бранда ЕвроВело като единен европейски продукт на велосипедния туризъм
(www.eurovelo.com) и провежда активна политика, насочена към институциите на Европейския съюз
за подобряване на условията за колоездене в държавите-членки (www.eurovelo.org). Крайната цел на
тази политика е ЕвроВело да стане част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). През 2013
в Насоките на Съюза за развитие на TEN-T мрежата, за първи път е включено изискването:
“При изграждане на инфраструктурни обекти от TEN-T мрежата, които пресичат ЕвроВело
маршрути, по възможност в строителните конструкции от типа на мостове, тунели и пътни възли
се включва специализирана инфраструктура за движение на велосипеди.” (Регламент на ЕС
1315/11 декември 2013)

ECF работи, за да осигури завършеност на мрежата до 2020 г., при което общата дължина на
всички маршрути се очаква да бъде над 70 000 км. Към 2015 г. мрежата се състои от 14 маршрута5.
Всеки маршрут може да се използва както от велосипедни туристи, които реализират нощувки на
различни места по маршрута, така и от туристи, за които колоезденето е само допълнителна дейност
по време на ваканцията. Маршрутите също така предоставят условия на местното население за
ежедневни пътувания между населени места, практикуване на спорт и еднодневни велосипедни
екскурзии. Допълнителна възможност е ползването на маршрутите от хора с намалена подвижност,
когато инфраструктурата го позволява (Bodor, Lancaster, Insall, Larsen, 2011).
Маршрутите от ЕвроВело мрежата (Фиг. 7) се състоят от съществуващи и планирани
национални и регионални маршрути, които свързват поне 2 държави. Тяхната дължина надхвърля
1 000 км, като ЕвроВело 13 е най-дългият маршрут с повече от 10 000 км. Маршрутите имат
разработен план за действие, който се подкрепя от заинтересованите страни (Bodor, Lancaster, 2011).
Изискванията към трасето на всеки маршрут се състоят в осигуряване на максимална безопастност и
удобство за ползване. Трасето трябва да преминава през атрактивни територии, но и да се избягва
излишно обикаляне. Задължително е трасето да осигурява непрекъснат маршрут, който е
разпознаваем като част от ЕвроВело и е интегриран с местните пътища и пътеуказната маркировка
(Bodor et al., 2011).
В стратегията за развитие на ЕвроВело мрежата до 2020 г. маршрутите се разглеждат като
продукт, съставен от 3 елемента – пътна инфраструктура, услуги, маркетинг и организация (Bodor,
Lancaster, 2011).

5

1. Атлантическо крайбрежие; 2. Маршрут на столиците; 3. Маршрут на поклонниците; 4. Централноевропейски маршрут; 5. Via Romea Francigena; 6. Атлантик до Черно море; 7. Маршрут на Слънцето; 8.
Средиземноморие; 9. Балтийско море до Атлантика; 10. Маршрут по Балтийско море; 11. Източно-европейски
маршрут; 12. Маршрут по Северно море; 13. Пътя на Желязната завеса; 15. Маршрут по р. Рейн
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Фиг. 7 Карта на маршртутите от ЕвроВело мрежата (Bodor, Lancaster, 2011)

2.1.2.1

Изисквания към инфраструктурата
Поради голямата дължина на маршрутите, при съставянето им преимуществено се използва
съществуващата пътна инфраструктура, а дейностите по изграждане на специализирана велосипедна
инфрастурктура се предприемат съобразно нуждите в проблемните участъци. В най-голямата си част
(56%) маршрутите използват обществени пътища със слаб моторизиран трафик (Фиг. 8). В останалата
част маршрутите или се разполагат по велосипедни алеи и асфалтирани пътища, свободни от
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моторизиран трафик, или използват неасфалтирани пътища и обществени пътища със средна
натовареност от моторизиран трафик (Bodor, Lancaster, 2011).

Фиг. 8 Видове пътна инфраструктура на маршртутите от ЕвроВело мрежата (Bodor, Lancaster, 2011)

Нивата на моторизиран трафик зависят както от броя на превозните средства преминали за
един ден, така и от максимално разрешената скорост на различните участъци от пътя. Конкретните
стойности на моторизирания трафик, при които е възможно споделено ползване на пътното платно
от велосипедисти и моторни превозни средства, зависят от законодателството за съответната
държава (Steriu, 2012). В изискванията на ЕвроВело e даденa препоръчителнa стойност до 500
МПС/ден за пътища със споделяне на пътното платно и максималната стойност до 2 000 МПС/ден, в
изключителни случаи до 4 000 МПС/ден. За подобряване на сигурността могат да се ползват различни
мерки, като хоризотнална маркировка, редуциране на трафика или на скоростта, асфалтиране на
пътния банкет. Пътища с под 50 МПС/ден се считат за свободни от моторизиран трафик. За пътища с
високи нива на трафика е необходимо да се осигури велоалея, отделена от пътното платно, която да
осигурява видимост между участниците в движението. Отделени велоалеи не бива да се изграждат в
близост до пътища, по които преминават над 10 000 МПС/ден. Настилката на пътищата трябва да
бъде достатъчно гладка и стабилна за колоездене, затова трябва да е асфалтирана или павирана с
друг материал, като бетон, камък и др. В изключителни случаи (например в защитените територии)
може да се ползва неспоен материал, но трябва да бъде добре консолидиран (Bodor et al., 2011).
Изискването на ЕвроВело за пътната маркировка е маршрутите да са обозначени със
специализирана велосипедна маркировка – вертикални знаци на стълбове с постаменти, върху
улична мебел, стени и др. (Capirone, Stadtherr, 2012). В страните, в които има утвърден национален
стандарт за велосипедна маркировка маршрутите се обозначават според изискванията му, но е
необходимо да бъде добавен и номерът на съотвения ЕвроВело маршрут (Фиг. 9)
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Особено важен е въпросът за поддръжката на
инфраструктурата. Отговорността трябва да бъде определена още
при етапа на планиране на маршрута, а дейностите да бъдат
финансово обезпечени в дългосрочен план за да се осигури
устойчивост на развитието (Bodor et al., 2011).
2.1.2.2

Изисквания към услугите
Добрите връзки с обществения транспорт са от
изключителна важност за мрежата. Общественият транспорт се
ползва както за достъп от местоживеенето до маршрута и обратно,
Фиг. 9 Визия на номер на ЕвроВело
така и за преодоляване на участъци, където няма подходящи
маршрут (Capirone, Stadtherr, 2012)
условия за колоездене (пътни участъци с натоварен трафик или
неподходяща настилка, пресичане на планини, фиорди и реки). Липсата на подходящи връзки с
обществен транспорт може да изолира важни възли, свързващи отделни части от маршрута.
Комбинирането на велосипеден с обществен транспорт, от своя страна, налага редица изисквания
към условията за превоз на велосипеди в транспортните средства, както и безопасното им
съхранение на ЖП и автогарите (Bodor et. al., 2011).
Според стандартите за сертифициране на ЕвроВело маршрути (Bodor et. al., 2013), за всеки
дневен етап е необходимо наличието на поне едно място за настаняване, независимо дали предлага
по-базово или по-високо качество на услугите. Положително се оценява наличието на избор от места
за настаняване с различна категория. Особено високо се оценява наличието на национална
сертификационна схема, която да обединява места за настаняване с подходящи условия за
велосипедни туристи. Такива схеми съществуват в страните, които активно развиват велосипедния
туризъм – Германия, Франция, Холандия, Дания, Чешка република, Швейцария и др. (Bodor et. al.,
2011). Освен местата за настаняване, всеки дневен етап от маршрут трябва да преодставя като
възможност и подходящи места за хранене, магазини, места за почивка на всеки 15 км., както и
велосервиз на 50 до 150 км (Bodor et. al., 2013).
2.1.2.3

Маркетинг и управление на мрежата
ЕвроВело е марка на Европейската федерация на велосипедистите (ECF), която координира
прилагането и качествения контрол на ЕвроВело на европейско равнище. ECF е основана през 1983 г.
и обединява 67 велосипедни организации от 45 държави6, като по този начин представлява 500 000
индивидуални членове и милиони велосипедисти (Bodor, Lancaster, 2011). В координацията на
ЕвроВело на национално равнище ECF се подпомага от Национални ЕвроВело координационни
центрове (НЕВКЦ). Центровете са организирани според условията във всяка държава (обикновено
под формата на публично-частно партньорство) и обединяват публичните власти, които са отговорни
за транспорта, туризма и регионалното развитие, туристическите организации, велосипедните
6

Австия, Австралия, Албания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия,
Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Китай, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Руска федерация, САЩ, Словакия, Словения,
Сърбия, Тайван, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Филипини, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия,
Чешка република, Швейцария, и Швеция.
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организации, представители на доставчиците на обществен транспорт и разнообразни услуги (Bodor,
Stadtherr, 2011). В страните, където все още не са установени такива центрове, функциите им могат
да се поемат от ЕвроВело координатор (най-често в рамките на местна НПО), който има за цел да
работи за учредяването на НЕВКЦ. (Freire, 2015)
На Европейско равнище ECF поддържа комуникация и партньорства с институциите на
Европейския съюз, както и европейските федерации, неправителствени организции и
изследователски центрове по отношение на интегриране на въпросите на ЕвроВело мрежата в
техните политики. На национално равнище, чрез НЕВКЦ се осъществява сътрудничество между
институциите, отговорни за транспорта, туризма и регионалното развитие. Коордниацията на
регионално и местно равнище зависи от устройството във всяка държава (Bodor, Lancaster, 2011).

2.1.3 Характеристика на Дунавския велосипеден маршрут
Дунавският велосипеден маршрут вероятно е най-познатият и популярен велосипеден
маршрут в Европа (Weston et al., 2012). Развитието му започва в началото на 80-те години, когато
местният туристически бизнес приема велотуризма като нещо временно, на което „ще му мине
модата“. В последствие градчетата по маршрута стават зависими от него и на места между 60 % и 80
% от нощувките в заведенията за настаняване се реализират от велотуристи (Lumsdon, 2000).
За начало на Дунавския веломаршрут се счита градчето Донауешинген в Германия, а крайната
точка е Констанца в Румъния, с което общата му дължина е над 2 900 км. Дунавският велосипеден
маршрут е включен в ЕвроВело мрежата като част ЕвроВело 6, който свързва Aтлантическия океан с
Черно море. ЕвроВело 6 е с обща дължина около 4 100 км и свързва 10 държави – Франция,
Швейцария, Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. ЕвроВело
6 е известен още като маршрутът на реките, тъй като на изток следва поречието на р. Дунав, а на
запад – поречията на р. Рейн в Швейцария и р. Лоара във Франция.
Дунавският велосипеден маршрут преминава през всички държави от поречието на Дунав с
изключение на Молдова и Украйна. Според указанията за маршрутите от ЕвроВело мрежата, които
следват поречията на реки, трасето може да бъде развивано и от двете страни на реката. На местата,
където реката представлява държавна граница, страните развиват паралелни трасета по своето
крайбрежие (Фиг. 10).
Веломаршрутът свързва редица природни и културни забележителности през страните,
където преминава. Следвайки р. Дунав, маршрутът осигурява достъп до защитените природни
територии на поречието, които са обединени в мрежата Danube Parks (2017). Същевременно р. Дунав
преминава през четири европейски столици и още много други градове с богато културно наследство.
Маршрутът свързва също обектите на римското наследство от Дунавския лимес, както и различни
средноврековни крепости, замъци, имения и религиозни храмове. В провинциалните райони на
поречието маршрутът преминава през редица винопроизводителни области и предоставя
възможност за дегустация не само на различни вина, но и на богат избор от местни специалитети.

55

Фиг. 10 ЕвроВело 6 в участъка по поречието на р. Дунав, известен като Дунавски велосипеден маршрут (EuroVelo, 2017a)

Наличието на туристически услуги варира значително по продължение на маршрута. В
Германия и Австрия, където маршрутът е утвърден, се наблюдава достатъчна обезпеченост с
доставчици на услуги. Въпреки това, поради голямото търсене е задължително да се резервират
места още преди началото на сезона. В останалите страни, където търсенето не е толкова голямо,
предлагането на туристически услуги е по-концентрирано в традиционните туристически центрове,
през които преминава маршрута, като по-големите градове и селищата около защитените територии
по р. Дунав. В региони, където туризмът не е типичен отрасъл, например обширни участъци от
маршрута в Румъния, предлагането на услуги е незадоволително, както по отношение на капацитет,
така и на избор между различни места по вид и категория.
В Унгария маршрутът е добре обезпечен с места за настаняване, но все още липсват усилия
за повишаване качеството и специализиране в обслужването на велосипедни туристи (Pamer, Bojcsev,
Molnar, 2014). В Хърватия маршрутът преминава през източната част на страната, където туризмът е
слабо развит, но съществуват достатъчно малки хотели и къщи за гости. В Сърбия, предлагането по
маршрута извън по-големите градове също е доминирано от малки места за настаняване (Bogdanovic,
Basaric, Ruskic, Garunovi, 2016).
Инфраструктурата по маршрута варира значително. Докато в Германия и Австрия маршрутът
почти изцяло използва велосипедна инфраструктура, то в страните от средното и долното поречие на
Дунав се използват периферни пътища със слаб автомобилен трафик. При това положение,
югоизточната част от маршрута не може да предостави подходящи условия за някои пазарни
сегменти, например семейства с деца. Затова изграждането на допълнителна инфраструктура, която
осигурява максимална сигурност на велосипедистите би привлякло по-широк кръг велосипедни
туристи и също така ще осигури по-добри условия за ежедневните пътувания с велосипед на местното
население.
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Някои участъци от маршрута, най-вече в Сърбия, Румъния и България, които се
характеризират с високи нива на моторизиран трафик, се нуждаят от изграждане на допълнителна
инфраструктура. Допълнителна инфраструктура е необходима и на повече места, които осигуряват
достъп до крайбрежието на р. Дунав. Най-подходящи за това са речните диги, които предоставят на
велосипедните туристи много добра гледка към реката. Такива съоръжения съществуват на част от
Дунавския маршрут в Унгария, както и маршрута покрай р. Драва (Pamer et al., 2014).
Дунавският веломаршрут е изцяло макриран със специализирана велосипедна маркировка в
Австрия и Германия. В Унгария маршрутът е почти изцяло маркиран, но знаците са морално остарели
и се нуждаят от обновяване (Pamer et al., 2014). В Хърватия и Сърбия е поставена нова маркировка по
цялото протежение на маршрута (Damir, 2012), за разлика от Румъния, където маркировка липсва.
Според проведено анкетно проучване с велотуристи в Хърватия и Сърбия, основен недостатък на
маркировката е липсата на повече информация, като степени на трудност на трасето и указания към
места за настаняване и заведения за хранене, а също така и информация за степента на
привлекателност на забележителностите (Vujko, Gajic, 2014).

2.1.4 Политики за развитие на велосипеден туризъм в избрани страни от поречието на р.
Дунав
Кратката характеристика на Дунавския велосипеден маршрут показва, че държавите, през
които преминава, са в различна фаза на реализиран напредък по предоставяенто на подходящи
условия за велосипеден туризъм. За изясняване на причините, е полезно да бъдат разгледани
действащите национални политики в избрани страни (Германия, Австрия, Унгария, Хърватия и
Сърбия), които са насочени към развитие на велосипеден туризъм, вкл. Дунавския велосипеден
маршрут. В представянето на всяка от страните са посочени конкретни добри практики и полезни
изводи от реализираните политики.
2.1.4.1

Германия
D-NETZ е концепция за националната велосипедна мрежа, създадена от германския
велосипеден клуб (ADFC). Тя е част от Националния велосипеден план 2020 на Германия (Germany.
Federal Ministry of…, 2012), с който федералното правителство насърчава велосипедния транспорт в
страната. Крайната цел е маркетирането на мрежата на вътрешния пазар и в чужбина. Инициативата
се подкрепя Министерството на транспорта, строителството и урбанизацията, Министерството на
икономиката и технологиите и Германската туристическа асоциация. Мрежата е съставена от 12
главни национални маршрута с обща дължина 11 700 км и стандартизирана маркировка. Идеята е
мрежата да се изгради въз основа на вече съществуващи маршрути, като седем от тях съвпадат с
трасетата на ЕвроВело маршрути и по този начин осигуряват международната интеграция на мрежата
(Germany. Federal Ministry of…, 2012). Така например, Дунавският велосипеден маршрут фигурира в
мрежата като маршрут D6 Donauradweg.
Почти 90% от маршрутите имат тема със собствени имена и стандартно маркиране със знаци.
Въпреки това, мрежата далеч не е завършена и популярността ѝ засега остава ниска. Федералното
правителство оценява, че за бъдещото развитие е необходимо от една страна да се осигури
идентично качество на инфраструктурата, пътеуказването и услугите по всички маршрути, и от друга
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да бъде създадена национална координационна агенция, която да осъществи това (Weston et al.,
2012).
Туризмът обикновено осигурява начален тласък за развитие на велосипеден транспорт и
окуражава общностите да развият кохерентна и висококачествена мрежа от велосипедни маршрути,
обслужващи туризма. Често няколко общини и регионални структури си съдействат за предоставяне
на непрекъснат велотуристически продукт. В Германия такова сътрудничество се наблюдава
например покрай речни долини, където се използват горски и селскостопански пътища, както и
свободни от трафик крайречни алеи за осъществяване на достъп до туристическите
забележителности, които попадат извън обхвата на велосипедната мрежа, обслужваща нуждите на
местното население.
В Германия регулирането на велосипедното движение извън населените места варира
значително между отделните региони. В някои провинции, особено в Северна Германия, успешно е
въведена велосипедна инфраструктура покрай областни и общински пътища. Благодарение на това
развитие съществуват райони, където велосипедистите могат да използват почти непрекъсната
велосипедна мрежа покрай главните пърища. Такава инфраструктура обаче липсва в Източна
Германия, както и в областите с нископланински релеф. Имайки предвид настоящата финансова
ситуация, биха били необходими десетилетия, докато в тези райони се изгради велосипедна
инфраструктура покрай междуселските пътища. (Thiemann-Linden, 2013). Новият Национален план за
велотранспорт в Германия до 2020 (Germany. Federal Ministry of…, 2012) поставя акцент върху
необходимостта от мерки за популяризиране на колоезденето в селските райони. В него
Федералното правителство предлага да бъде изследвана възможността велосипедното движение,
регулирано с лента за безопасност на пътното платно, да осигури алтернатива на допълнителната
велоалея за пътища с ниски нива на моторизиран трафик (Фиг. 11).

Фиг. 11 Пилотен проект за велосипедна лента на местен път в Lankreis Ludwiglust-Parchim, Mecklenburg-West Pommerania,
(Urbanus GbR в Thiemann-Linden, 2013)

58

Мрежите от велосипедни маршрути имат нужда от маркировка, която се отличава от
класическите пътни знаци (Thiemann-Linden, Von Boeckhout, 2012). Често веломаршрутите използват
странични пътища, както и различни свободни от трафик преминавания (горски пътеки,
селскостопански пътища или тихи градски улици) с цел съкращаване на общата дължина на
маршрута. Велопътеуказването е необходимо, за да направят тези маршрути видими за
велосипедистите. В Германия пътеуказването е стандартизирано в Правилник за велосипедна
инфраструктура от 2010 г. Спазването на стандарта е задължително за общините при кандидатстване
за средства от бюджета.
Велосипедното пътеуказване е основано на планирането на мрежите от веломаршрути и
може да включва съществуващи маршрути, както и планирани маршрути и отсечки от маршрути.
Велосипедистите имат различно мнение за привлекателността и дължината на маршрута, което
обосновава указването на паралелни (алтернативни) маршрути, които се различават достатъчно по
тези два критерия. Например, указването посочва както преки маршрути за местни велосипедисти,
така и особено привлекателни и живописни маршрути за велотуризъм (обозначени със символ
дърво).
Във връзка с информацията, която се предоставя за посока (цел), пътеуказването се
организира на две нива: главна цел и второстепенна цел. Главна цел обикновено са градските
центрове, или определени квартали, местности, забележителности, както и важни регионални точки
- ЖП гара, университет. Второстепенните дестинации включват съседни квартали и населени места,
както и близко разположени туристически дестинации и забележителности.
Знаците предоставят информация за целта, разстоянието и посоката, и съдържат
спомагателни символи за специализирани обекти, тематични маршрути или посочване на пореден
номер на кръстовището. Допълнителна информация за маршрута, като например значителна
промяна на денивелацията, могат да се представят с допълнителни пиктограми. Стандартът е
изготвен по начин, по който дизайнът на знаците не позволява да бъдат сбъркани с други
пътеуказващи системи (Фиг. 12).

Фиг. 12 Пътеуказваща маркировка в Германия (Thiemann-Linden, Von Boeckhout, 2012)
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Поддръжката на знаците е от ключово значение, тъй като дори само един знак да изчезне или
да бъде обърнат в грешна посока, цялата пътеуказна система се прекъсва. Отговорността за
поддръжка на знаците е на съответния собственик на пътя или съответната управляваща институция.
В Националния велосипеден план на Германия се отчита, че прилагането на стратегия за
предоставяне на надрегионална велосипедна инфраструтктура е възпрепятствано от множеството и
разнообразието на отговорностите свързани с туризма, изграждането на маршрути и предоставяне
на транспортни услуги, като тези отговорности са разпределени на различни териториални равнища.
В плана са набелязани редица мерки, като по-добра координация между федералните провинции и
местните общини при изграждането на маршрути и маркирането им; подобряване на условията за
превоз на велосипед от транспортните превозвачи; стандартизиране на база данни, с информация за
условията по маршрутите и публикуването им на единен уебсайт“ (Germany. Federal Ministry of…,
2012).
Въпреки напредъка в развитието на велосипедния туризъм, отбелязан с приемането на
Националния велосипеден план 2012-2020, според позицията на Германиския велосипеден клуб
(ADFC), документът не включва мерки, които са от ключово значение, а именно учредяването на
национално координационно бюро за велосипеден туризъм. Допълнителна критика е отправена към
недостатъчната конкретика при описание на необходимите действия (ADFC, 2017). Към тези критики
може да се добави липсата на ясно разпределение на функциите и отговорностите в различните
институции по изпълнение на мерките. От своя страна, ADFC има огромен принос за развитието,
постигнато в Германия. Организацията поддържа уебсайт с полезна информация за велотуристите,
сертифицира доставчици на услуги за велосипедисти Bett und Bike (над 5 000 членове), сертифицира
и маршрутите посредством собствена методология за оценка на качеството им, участва в национални
експертни групи и съвети по въпросите на туризма и спорта, провежда ежегодно анкетно проучване
за употребата на велосипед, публикува ежегодна брошура „Открий Германия с велосипед“. Успехът
на организацията не се ограничава само до територията на Германия. Сертификационната марка Bett
und Bike на ADFC е призната и оперира в съседните държави Австрия, Дания, Белгия и Люксембург.
Сертификационната схема на ADFC за качество на велосипедните маршрути, освен в Германия,
включва маршрути от още 7 държави.
2.1.4.2

Австрия
Най-популярната част от Дунавския велосипеден маршрут е участъкът в Австрия между
историческия град Пасау и столицата Виена. През 2008 г. например, през малкия град Кремс са
преминали 198 хил. велосипедни туристи (Meschik, 2012). Пет години по-късно са отчетени 630 хил.
ползватели на маршрута в австрийския участък (ADFC, 2013). Австрийската част от маршрута е найпопулярна дори за туристите от Германия – в ежегодното анкетно проучване на ADFC респондентите
поставят на първо място Дунавския маршрут, като любим веломаршрут в чужбина, а Австрия като найжелана чуждестранна дестинация за велотуризъм, докато немската част от Дунавският маршрут е
едва на 5-то място в класацията на маршрутите в Германия (ADFC, 2016).
За запазването на настоящата челна позиция на австрийската част от Дунавския маршрут са
идентифицирани някои мерки, вкл. позициониране на нови международни пазари, предлагане на
пакетни пътувания, обвързани с местни събития, повишаването на технологичното ниво в
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комуникацията с гостите и предоставянето на инфромация, както и подобряване на качеството на
инфраструктурата и обслужването (Weston et al., 2012).
В Австрия развитието на велосипеден транспорт е регулирано от Национален велосипеден
план 2015-2025. Документът определя велосипедния туризъм като икономически важен продукт.
През 2010 г. е създадена междуведомствена група за велосипеден туризъм, оглавена от Министъра
на селското, горското и водното стопанства. Същевременно е организирана мащабна конференция с
участие на представители на местните власти на тема „Австрия – предпочитана велосипедна
дестинация“. През 2011 г. са разработени критерии и насоки за качество на велосипедните маршрути
и услугите, предоставяни на велосипедисти. Като част от националния велосипеден план е включен
приоритет за развитието на велосипеден туризъм, където са посочени мерки като унифициране на
маркировката на различни маршрути според единен национален стандарт, инвестиции в създаването
на трансрегионални велосипедни маршрути, предоставяне на подробна информация за маршрутите
в интернет, маркетингови и мониторингови дейности.
2.1.4.3

Унгария
Развитието на специализирана велосипедна инфраструтктура в Унгария започва през 90-те
години на ХХ в. с общински проекти за изграждане на велосипедни алеи, успоредно на пътища с
натоварени трафик. Процесът набира скорост преди приемането на Унгария в ЕС, чрез финансиране
от държавния бюджет, което по-късно е допълнено от Европейските фондове. В периода между 2002
и 2012 г. в страната са изградени общо 702 км велосипедни алеи. Въпреки изградената
инфраструктура, развитието е по-скоро фрагментирано, а координацията не е на необходимото ниво.
Много от маршрутите са изолирани, тъй като не са планирани от гледна точка на консистента
велосипедна мрежа. Те са резултат от проекти на общини, но в последствие отговорността за
поддръжката им бива прехвърлена към националните институции за пътна инфраструктура. Всичко
това е довело до запуснато състояние на някои маршрути (Pamer et al., 2014).
Националната велосипедна концепция на Унгария е изготвена от водещите велосипедни
сдружения в Унгария, Федерацията на производителите на велосипеди и Европейската федерация на
велосипедистите през 2013 г. (Hungary. Cycling Roundtable…, 2013). Целите и основните принципи,
разписани в Концепцията, се приемат от правителството и са потвърдени в Национална велосипедна
харта (Hungary. Ministry of National Development, 2013). Прието е и предложението на гражданските
организации, че до 2020 г. във велосипедни политики следва да се инвестират близо 500 млн. евро.
Изрично е посочено, че основната част от това финансиране следва да се търси от Европейските
фондове. Мерките включват изграждане на велосипедна инфраструктура, учредяване на национален
координационен център по върпосите на велосипедния транспорт и туризъм, интегриране на
велосипедни политики в проекти от друг характер (транспорт, регионално развитие, икономика,
социална политика).
2.1.4.4

Хърватия
В Хърватия, като традиционно туристическа страна с развито предлагане по адриатическото
крайбрежие, също се предприемат мерки за развитие на велосипеден туризъм. През 2015 г., с
участието на Министерството на туризма, Института по туризъм в Загреб и няколко велосипедни
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организации, е приет План за развитие на велосипедния туризъм в Хърватия (Klarich, 2015). Планът
се основава на три главни приоритета:




Определяне на национална мрежа от велосипедни маршрути и осигуряване на финансиране
от ЕС за изграждането им;
Учредяване на Национален велосипеден координационен център;
Стандартизиране и маркетинг на предлагането на велосипеден туризъм.

Приемането на плана е предшествано от две конференции с широко участие на
заинтересовани страни от цялата страна (Croatia cyclists’ union, 2015). През 2015 г. в изпълнение на
Плана е създаден Национален координационен център за велосипеден туризъм с идентифицирани
функции на институциите, отговорни за различните аспекти на развитието (Табл. 7).
Табл. 7 Институции и техните функции за развитие на велосипеден туризъм в Хърватия (Klarich, 2015)

Институция
Министерство
на туризма
Министерство
на Транспорта
Пътна агенция
Агенция
по
водите
Регионални
агенции
за
развитие
Велосипедни
сдружения
Местни
туристически
сдружения
Бизнес сектор

Функции
Координатор на изпълнението на Плана за развитие на велосипедния туризъм
Планиране на Национална мрежа за велосипеден туризъм и актуализиране на
законодателство свръзано с движението на велосипедисти по обществените пътища
Водеща институция отговорна за изграждането на мрежата за велосипеден туризъм
Адаптация на речните диги за ползване от велосипедни туристи
Привличане и усвояване на европейско финансиране за развитие на велосипедния
туризъм
Планиране и мониторинг на велосипедни маршрути, поддръжка на бази данни за
маршрутите и публикуване на карти и други информационни материали
Подкрепа за развитието на машрутите и организиране на събития за популяризиране
на велосипедния туризъм в дестинациите
Предоставяне на разнообразни услуги на велотуристите в дестинациите (настаняване,
кетъринг, услуги, велосипеди под наем и др.)

Хърватският координационен център за велосипеден туризъм е основан с решение на
Министъра на икономиката Антон Климан като работна група за прилагането на Плана за развитие
на велосипеден туризъм в Хърватия, с участието на представители от Министерство на туризма,
Министерство на транспорта, Пътната агенция, Хърватския национален туристически борд, община
Загреб и Института по туризъм в Загреб. В групата участват още представители на Хърватския
колоездачен съюз, Сдружение на велосипедистите в Загреб и Сдружение Rural Tandem, чийто
представител е избран за първи председател на кооординационния център (Croatia cyclists’ union,
2016).
2.1.4.5

Сърбия
Развитието на велосипедният туризъм в Сърбия води началото си от инициативата за
развитие на участъка от Дунавския веломаршрут (Vujko, Plavsa, Ostojic, 2013), който преминава през
страната и пресича столицата Белград. Първоначалният проект се ръководи в рамките на програма
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на Германското федерално правителство за подпомагане на развитието на туризма и опазването на
околната среда в Дунавските страни от Югоизточна Европа. В рамките на програмата, с подкрепата
на сръбски експерти, се подпомага развитието на продукти на устойчивия туризъм в долното течение
на р. Дунав, като ключов елемент от интеграцията на страните от Югоизточна Европа в Европейския
съюз (Weston et al., 2012).
Началото е дадено през 2004 г., като една от първите стъпки е да се удължи и картира
Дунавския веломаршрут от Будапеща до Черно море. За тази цел, с подкрепата на ескперти от ADFC
(Германия), е организирано трасирането на маршрута по съществуващи пътища и поставянето на
табели, заедно с подкрепа за изпълнение на маркетингови дейности, предоставяне на консултантски
услуги на заинтересованите страни по маршрута и установяване на икономическо сътрудничество
между тях (Erakovic, 2015).
Сръбският маршрут е официално открит през юли 2007 г. Повече от 85% от 667 км са с
асфалтова настилка, а само 5% от маршрута е по натоварени пътни отсечки. Маршрутът е напълно
маркиран на 1 100 км (665 км са от основния маршрут, заедно с около 400 км допълнителни
маршрути). Броят на заведенията за настаняване се увеличава бързо в местата, през които преминава
маршрутът, който оказва благоприятно вляние върху заетостта и местната икономика като цяло.
Например, в някои общини заетостта на настанителната база от велотуристи представлява 20 % от
общата заетост през годината (Weston et al., 2012).
Факторите за успеха на проекта са въвличането на подходящи експерти, доброто
взаимодействие на публичната администрация на всички равнища, трансферът на знания от други
държави (основно Германия) и интензивната работа по популяризирането на маршрута. В рамките
на 6 години са излезли над 100 публикации в медиите в страните, генериращи туристи, което води и
до увеличаване на туристите по маршрута. Последващото развитие на маршрута зависи от успешното
сътрудничество със съседните държави (Weston et al, 2012, Erakovic, 2015).
Моделът на сътрудничество, довел до резултатите от проекта за развитие на Дунавския
маршрут в Сърбия, става основа за развитие и на другите два ЕвроВело маршрута, които преминават
през страната. Свързващ партньор в това сътрудничество е Дунавският компетентностен център
(Danube Competence Centre – DCC), който функционира като Национален ЕвроВело координационен
център за Сърбия (EuroVelo, 2017b). DCC е неправителствена организация със седалище в Белград,
която обединява заинтересовани страни от развитието на туризъм в държавите от средното и
долното поречие на р. Дунав. Още от създаването си DCC се подпомага от Германската агенция за
международно сътрудничество GIZ (Danube competence center, 2017). DCC работи в тесни
взаимоотношения със Сръбската национална туристическа организация, която от своя страна
подпомага популяризирането на Сърбия като дестинация за велосипеден туризъм (NTO Serbia, 2017).
В резултат на успеха на проекта за Дунавския веломаршрут, развитието на велосипеден туризъм в
Сърбия се подпомага ежегодно от Министерството на икономиката и общинската администрация в
Белград (Erakovic, 2015).
От прегледа на различните модели на прилагане на велосипедни политики в дунавските
страни става ясно, че подходът във всеки един от случаите е различен. В Германия функционора силна
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федерация на велосипедистите (ADFC), която активно лобира за колоезденето, но в страната все още
няма инициатива за учредяване на координационене център по въпросите на колоезденето, както е
във Франция и други западноевропейски държави. В Унгария водещите неправителствени
велосипедни организации са се обединили и са разработили цялостна и реалистична стратегия за
развитие на колоезденето, която е официално приета от правителството. В Сърбия развитието
значително е подпомогнато от международната програма на германското правителство (GIZ) и с
минимално финансиране 600 км маршрут е подготвен за 4 години. След успеха на проекта, вече
изграденото междуинституционално сътрудничество продължава да функционира, без учредяването
на специален орган. В Хърватия, също както и в Сърбия, разглеждат велосипедния туризъм
самостоятелно без да въвличат въпросите на спортното и градското колоездене, доколкото те нямат
пряко отношение към туризма. Там процесът е започнал с проучване на Загребския институт по
туризъм, след което е съставена работна група към Министъра на туризма, в която членуват държавни
експерти и експерти от неправителствени организации, като председателят на групата е от НПОсектора.

2.2 Развитие на велосипеден туризъм в България
2.2.1 Историческо развитие на колоезденето и велосипедния туризъм в България
Историята на колоезденето в България се отличава с дълбоки корени и впечатляващи
постижения още от първите години след Освобождението. Въпреки, че за организиран колотуризъм
се говори едва от 50-те г. на ХХ в. (Колев, Иванов, 1982), колоездачните прояви, които се организират
още от края на ХIХ в. притежават характеристиките, определящи съвременния велотуризъм.

Фиг. 13 Първият български велосипед „паяка“
изработен от Гено Арабаджията през 1880 г.
(Исторически музей Нова Загора)

За начало на велосипедизма в България се
посочва 1880 г., когато 19-годишният коларо-железар
Гено Арабаджията конструира и изработва първия
български велосипед. Той се водел само по разказите
за „дървените коне яхани“ от лондончани, които
чувал от свой приятел, който учел медицина в Лондон
(Стоилов, 2013). Изобретението е произведено в
работилницата на Уста Гено в Нова Загора (тогава на
територията на Източна Румелия) и станало известно
в града като „паяка“. През 1882 г. Гено Арабаджията
осъществява пътуване до съседното с. Езеро за да
участва на местния събор. За щастие, уникалната
реликва и до днес може да бъде видяна в оригинал в
историческия музей в града (Фиг. 13). Други две копия
се намират в Музея на спорта и Политехническия
музей в София.

През 80-те години на XIX в. велосипеди се появяват в още няколко български града. В
столицата собственици на велосипеди са били предимно чужденци, някои от които през 1889 г.
основават Софийски бицикличен клуб с 16 членове, повечето от които германци (Попов, 2009).
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Колоездачни дружества са създадени и в Русе, Пловдив, Сливен, Варна, Плевен, Пазарджик и
Кюстендил (БКС, 2017). Още тогава велосипедният спорт се е сочил като средство за здравословно
укрепване на организма, а самият велосипед като средство за бързи съобщения. „С голям интерес са
посрещнати първите излети с велосипеди, направени от 8 софиянци, които посетили Княжево и
Горубляне, облечени в специални униформи“ (Колев, Иванов, 1982). През 1893 г. в Русе е отворена
първата работилница за монтаж на велосипеди с части, внесени от чужбина. През 1897 г. Софийското
колоездачно дружество провежда първото организирано шосейно състезание по маршрут СофияКостинброд и обратно (Маринов, 2012). Счита се, че след основаването на гимнастическите
дружества Юнак, колоезденето е най-старият организиран спорт в България (Пеева, 2012) и то по
време, когато думата „спорт“ е била почти неизвестно понятие (БКС, 2017).
С началото на ХХ в. колоезденето набира популярност. През 1900 г. е открит столичният
колодрум (Попов, 2009), когато се разисква идеята за създаването на „Съюз на българските
колоездачи“. Тази идея възниква в редакцията на в. Български колоездач, който излиза за първи път
година по-рано (Маринов, 2012). Българският колоездачен съюз е основан през 1902 г. в Русе. Три
години по-късно колоездачните дружества в страната са 27, в навечерието на Балканската война вече
са 74, а през 30-те години на ХХ в. броят им достига 170. Тогава, главния редактор на в. Спорт Иван
Селвелиев в голяма статия нарича колоездачния спорт №1 в България (БКС, 2017).
За първи път през 1909 г. се провежда колоездачната обиколка на Витоша. Въпреки, че
събитието е прекратявано през годините, то се провежда и до днес, и остава най-старото състезание
в България, както и едно от най-старите колоездачни състезания в Европа. През 1924 г. за първи път
се провежда Колоездачната обиколка на България, като до този момент такива състезания са познати
във Франция, Италия и Белгия. В това отношение нашата страна изпреварва държави като Швейцария,
Испания, Холандия и Дания, които провеждат първите си национално обиколи години след това (БКС,
2017).
През 1922 г. Столичният градски общински съвет отпуска на Софийското колоездачно
дружество терен в Борисовата градина за построяване на модерен колодрум. В резултат на усилията
на членовете на дружеството „са откупени специални планове и чертежи от знаменития парижки
архитект Ламберг. В крайна сметка столицата се сдобива с колодрум какъвто няма не само на
Балканския полуостров, но и в доста от напредналите държави в Европа. Съоръжението е открито за
Балканиадата през 1931 г.“ (Попов, 2009)
В първата половина на ХХ в. се осъществяват някои международни пътувания с велосипед.
През 1901 г. Христо Бучеклиев изминава 9930 км за 79 дни през Румъния, Русия и още 14 европейски
страни. През 1907 г. Д. Заимов и А. Стамболиев изминават с велосипеди 6500 км от София до Лондон,
за да посетят Балканското изложение там. През 1930 г. З. Ташев и Б. Морунов извършват обиколка на
Европа, като за 52 дни изминават 5200 км. (Колев, Иванов, 1982).
В периода от 1950 до 1989 г. колоезденето, освен като спорт, вече се разглежда и като вид
активен туризъм, първоначално в рамките на тогавашната републиканска комисия по туризъм към
Върховния комитет за физическа култура (Колев, Иванов, 1982). През 1953 г. по предложение на
Колев, член на комисията, се организира първия републикански колопоход с 9 участници от Козлодуй
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до Околчица, по случай Ботевите тържества. Същата година Градската комисия по туризъм в София
организира първия градски колопоход от София до Оборище с 35 участници, които се включват в
честването на годишнина от Априлското въстание. След създаването на Българския туристически
съюз, колотуризмът се практикува в рамките на туристическите секции, дружества и съвети, но с
разрастване на дейността се обособяват отделни клубове по колотуризъм. През 60-те и 70-те години
се организират редица регионални и национални колопоходи и се полагат сериозни усилия за
организиране на международни прояви. Това е осъществено през 1967 г. с поход по маршрут в
Югославия и продължава с колопоходите в Румъния (1969), ГДР и Полша (1971), Румъния (1973) и
Унгария (1974).
През 80-те години, увеличаването на разходите за поддръжка на автомобилите, недобрият
обществен транспорт и желанието за укрепване на здравето, повишават популярността на
колотуризма. Излетите в почивните дни имат важна функция, защото облекчават претоварения
градски и междуселищен транспорт, използван за тази цел, и водят до икономия на течни горива.
„Като вид туризъм, огранизираното пътуване с велосипеди в страната и чужбина има бъдеще,
независимо от огромното използване на автомобилите“ (Колев, Иванов, 1982). За нуждите на
колотуристите е издаден Наръчник по колотуризъм и сборник с колотуристически маршрути. С цел
да се популяризира колотуризмът в нашата страна, по решение на Бюрото на Българската федерация
по туризъм е утвърден маршрут за туристическа колообиколка на България „Родина“ (Колев,
Владимиров, 1982). Обиколката включва повечето значими дестинации в България, както и много от
националните туристически обекти на БТС.
Политическите промени и икономическата криза от 90-те години на ХХ в. се отразяват в
развитието на различни обществени сфери, една от които е колоезденето. Концепцията за развитие
на колотуризъм на БТС остава на заден план, в немалка степен поради постоянното увеличение на
моторизирания трафик по пътищата, което прави някои участъци от набелязаните маршрути много
опасни. На този фон в България навлиза явление, което разкрива нови територии за развитие на
велосипеден туризъм – планинското колоездене.
Планинското колоездене възникава в САЩ в началото на 80-те години. В България първите
известни спускания с велосипеди се провеждат на Витоша в началото на 90-те (Начев, 2017). В
следващите няколко години започват да се организират състезания по планинските пътеки над
Симеоново и Драгалевци. Важна роля в развитието на планинското колоездене изиграва интернет
форумът www.mtb-bg.com, който е създаден през 2001 г. Форумът създава комуникационна
платформа за общността на любителите на планинското колоездене, където може да бъде намерена
полезна информация за екипировка, маршрути, предстоящи събития и различни теми, свързани с
колоезденето.
През 90-те години, поради липсата на добра екипировка, планинското колоездене е било
доста опасно занимание. Постепенно това се променя с отварянето на първия магазин за
специализирана екипировка през 1997 г. Една година по-късно е произведен и първият български
планински велосипед Drag. След 2000 г. индустрията за производство и търговия с велосипеди бързо
се разраства. Производители на велосипеди в България вече са 6 компании, а магазини в по-големите
градове на страната осигуряват дистрибуцията на необходимите части и аксесоари. В голяма степен,
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именно благодарение на успешното развитие на производителите и търговците, става възможен
напредъкът в развитието на планинското колоездене в България. През 2014 г. страната се нарежда
на 4-то място в Европа по производство на велосипеди, като 85% от производството е за износ в
държави като Германия, Франция, Белгия (Пасати, 2017).
Наличието на много планини в България благоприятства развитието на планинското
колоездене, което формира значителна част от велосипедните туристически пътувания у нас. Въпреки
това, този спорт изисква по-сериозна физическа подготовка и е свързан с по-високо ниво на
обективен риск. В това отношение велосипедният туризъм по шосейни маршрути е много подостъпен за широката аудитория. Историческият опит обаче показва, че неговото развитие е
прекъснато, поради увеличаващата се употреба на автомобилния транспорт и системното
подценяване на необходимите условия за движение на велосиди по пътищата.

2.2.2 Нормативни документи с отношение към развитието на велосипеден туризъм
Съвременните условия, при които използването на автомобилен транспорт е довело до
претоварване на пътната мрежа, правилата за движение по пътищата са обект на непрекъснато
изменение, с цел да се отговори на бързо настъпващите промени. Във връзка с развитието на
велосипеден транспорт в градовете, вече е започнал и процес по актуализиране на нормите за
проектиране на пътища в и извън населени места, с цел да се създаде нормативна основа за
изграждане на специализирана велосипедна инфраструтура. Въпреки това, съществуват сериозни
пропуски по отношение на регламентирането на пътища, които могат да се включват във
велосипедни маршрути.
С обнародването на новия Закон за туризма през 2013 г., велосипедните маршрути са
включени в списъка на туристическите обекти. В закона обаче липсва дефиниция за тях, критерии за
тяхното определняне, както и процедура за официалното им приемане.
В Закона за движение по пътищата са регламентирани правилата за движение на
велосипедистите по пътищата, отворени за обществено ползване. Установени са техническите
изисквания към велосипедите, за да могат да се движат по пътищата (чл. 79), както и условието за
придвижване извън населени места със светлоотразителна жилетка (чл. 80, т. 1). В закона е уредено,
че движението на велосипедите върху платното за движение трябва да се осъществява във възможно
най-дясната му част или по пътния банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите
участници в движението (чл. 15, ал. 1 и ал. 5; чл. 18, ал. 1; чл. 80, ал. 2). При наличието на път, платно
за движение, пътна лента или алея определена за движение на велосипеди, те следва да се движат
по тези специално отделени площи от съответния път (чл. 15, ал. 4; чл. 18, ал. 2).
През 2015 г. в Закона за пътищата конкретно е регламентирано изграждането на велосипедна
инфраструктура по републикански пътища извън населени места:
„При изграждане на нови пътища или реконструкция на участъци от съществуващи, с
изключение на автомагистралите и скоростните пътища, успоредно на платното за движение
от двете страни могат да се изграждат велосипедни алеи. При реконструкция на
съществуващите пътища велосипедните алеи се изграждат върху стабилизиран банкет. При
строителство на нови пътища велосипедните алеи се включват в обхвата на пътното платно.
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Велосипедните алеи се отделят от платното за автомобилно движение с открит бордюр и/или
предпазна ограда.“ (Чл. 5, ал. 6а, Закон за пътищата)

Съгласно Наредба 1 на МРРБ от 2001 за организиране на движението по пътищата,
определянето на площи за движение на велосипеди по републиканска пътна мрежа може да бъде
предвидено в проектите за организация на движението извън населени места (чл. 6, т. 1 и 2). Това са
проектите, чрез които се реализира строителството на нови или реконструкцията на стари пътища.
Съгласно публикуван проект на нова на наредба (Наредба на МРРБ РД-02-20 от 2017 г., проект), която
ще замени съществуващата Наредба 1 на МРРБ от 2000 г. за проектиране на пътищата, се установява
условие за предвиждане на велосипедна алея по републиканска пътна мрежа. Условието се базира
на брой преминали велосипедисти във върхов час при определено средноденонощна натовареност
с автомобилно движение (Табл. 8)
Табл. 8 Условия за предвиждане на пешеходни и велосипедни алеи (Наредба на МРРБ РД-02-20 от 2017 г., проект)

Автомобилно движение
(брой/денонощие)

Пешеходно движение
(брой/върхов час)

Велосипедно движение
(брой/върхов час)

>1500
1500-2000

60
20

90
30

Пешеходно и
велосипедно движение
(брой/върхов час)
75
25

Освен по пътища от републиканската пътна мрежа, велосипедни маршрути биха могли да се
разполагат върху общински и горски пътища. Това са пътища с местно значение, включително такива,
които осигуряват достъп до туристически обекти и забележителности. Според Закона за горите в чл.
148 ал. 7 е посочено, че „достъпът с велосипеди в горските територии, е свободен с изключение на
случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред“.
Освен неформално приетият от велосипедните организации стандарт за маркиране на
маршрути за планинско колоездене, у нас не съществува система за пътеуказване, предназначена за
велосипедисти, които ползват републиканските и общински пътища. Пътните знаци, които могат да
бъдат поставяни на пътищата са посочени в Наредба 18 на МРРБ от 23 юли 2001 за сигнализация на
пътищата с пътни знаци. Изготвянето на стандарт за пътеуказване, който да отговаря на нуждите на
велотуристите, и включването му в нормативната уредба е ключово за успешното развитие на
велосипедния туризъм.
От прегледа на нормативните документи може да се обобщи, че са установени определени
правила, които не забраняват използването на обществените пътища за движение на велосипеди.
Същевременно обаче, не са предвидени достатъчно практически приложими мерки за осигуряване
на безопасността на движение на велосипедистите, които все още се разглеждат като „пречещи“ на
движението, а не част от него.

2.2.3 Политики за развитие на велосипеден туризъм в България
2.2.3.1

Функции на публичните институции за развитие на велотуризма
Поради основополагащото значение на пътната инфраструктура за велосипедния туризъм,
голяма част от компетенциите, които са необходими за планирането и развитието му, са
концентрирани в институциите, свързани най-вече с транспортната, инфраструктурната и местната
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политика, и в много по-малка степен - с туристическата политика. Същевременно, в развитието на
инфраструктурата са ангажирани значителен брой институции, които имат компетенции на различни
териториални равнища.
Национално равнище
Национална туристическа политика
Министерство на туризма изгражда подходяща институционална рамка за развитието на
туризма като цяло и осъществява дейности по популяризиране на България като целогодишна
туристическа дестинация с възможности за практикуване на различни видове туризъм (ПРИЛОЖЕНИЕ
5а). Министърът на туризма взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните
органи на изпълнителната власт, като организира и контролира съвместната дейност при провеждане
на националната политика в туризма. Съгласно Закона за туризма, Министърът на туризма разработва
и контролира изпълнението на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегии
за развитие на отделните видове туризъм. Също така, Министърът на туризма разработва и
утвърждава концепция за туристическо райониране на страната, с която са дефинирани
туристическите райони в страната и техните основни и допълнителни продуктови специализации.
В международен план, Министерство на туризма, заедно с Министерството на регионалното
развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния, е съ-координатор на
Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия „Насърчаване на културата, туризма и контакта между
хората“. Дейността на Министерството се състои в сътрудничество с широк кръг заинтересовани лица
за изпълнението на поставените цели, чрез инициативи и проекти, сред които е и развитието на
пешеходен и велосипеден туризъм в поречието р. Дунав (ПРИЛОЖЕНИЕ 5а).
Развитие на пътната инфраструктура
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осъществява
регионалната политика в страната и е отговорно за изграждането на основните мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура. Пътната инфраструктура, която включва и велосипедната се
управляват чрез Агенция Пътна инфраструктура. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството координира изменението и прилагането на нормативната уредба за проектиране
и сигнализация на пътищата, както и за организацията на движението по тях.
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) осъществява строителство, ремонт и поддръжка на
републиканската пътна мрежа, вкл. пътищата от I-ви, II-ри, III-ти клас, които са отворени за движение
на велосипеди. Агенцията приема проектите за организация на движението за пътищата от I-ви клас
на експертен технико-икономически съвет.
Централният институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти
(ЦИПТНЕНС) изпълнява научноизследователска и приложна дейност на национално равнище в
областта на пътното дело. Институтът осъществява мониторинг на моторизирания трафик по
републиканска пътна мрежа чрез автоматична преброителна система и регулярни преброявания. Въз
основа на данните е възможно определянето на пътища със слаб трафик, които могат да бъдат
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включвани във велосипедни маршрути без необходимост от изграждане на велосипедна
инфраструктура. Институтът разполага с компетенции по отношение на разработването на страндарт
за маркиране на велосипедни маршрути с пътни знаци предназначени за велосипедисти.
Национална транспортна политика
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
провежда националната транспортна политика и свързаността с трансевропейската пътна мрежа.
Министерството разработва транспортните стратегии, определя насоки за развитие на отделните
видове транспорт и съвместно с МРРБ осъществява на държавната политика за развитие на пътната
инфраструктура.
Контрол на правилата за движение по пътищата
Министерство на вътрешните работи (МВР) чрез дирекциита на „Пътна полиция“ контролира
прилагането на Закона за движение по пътищата. Органите на пътна полиция имат важни функции по
отношение на подобряване на пътната безопасност, чрез регистрирна на пътно-транспортните
произшествия, анализиране на причините за тяхното настъпване и предприемане на мерки за тяхното
ограничаване. Представители на пътна полиция подпомагат Агенция „Пътна инфраструктура“ и
общините в експертните технико-икономически съвети, при актуализиране на проектите за
организация на движението извън населени места по репубиканската и по общинската пътна мрежа.
Национален ЖП превозвач
Български държавни железници (БДЖ) предоставят реална възможност за превоз на
велосипеди, след като през 2008 г. въвеждат продажбата на билет, който дава правото на пътуване с
велосипед във всички влакове. Билетът е на цена 2 лв. независимо от разстоянието и се издава в
допълнение към билета на пътника. Въпреки, че мярката е навременна, в много от вагоните липсват
специализирани пространства за разполагане на велосипедите. В указанията на БДЖ е посочено, че
велосипед може да се разположи в близост до вратите на вагона, но пътникът е отговорен за
опазването му. В някои композиции на бързите влакове, където има товарен вагон, превозът на
велосипеди е по-удобен. Допълнително удобство при ползване на обществения транспорт с
велосипед е възможността за паркирането му на безопасно място на територията на гарите, които се
стопанисват от Национална компания Железопътна инфраструктура към Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Регионално равнище
Областните управители имат координиращи функции по отношение на прилагането на
националната политика за регионално развитие на България. Те осъществяват координация между
общините и регионалните звена на централната власт. В това отношение областните управители имат
позиции за установяване на сътрудничество между областните пътни управления и общините за
развитие на велосипеден турзъм. В областите се създават областни съвети за развитие с участие на
представители от всички общини в областта, към които функционират постоянни и временни комисии
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по различни въпроси, вкл. развитието на туризма. Областните управители издават списък на
общинските пътища на територията на областта.
Областни пътни управления (ОПУ) са регионалните звена на Агенция пътна инфраструктура,
които осъществяват дейностите по управление на пътната мрежа на територията на областта. Сред
най-важните дейности осъществявани от областните пътни управления са взаимодействие с
областните и общинските администрации, мониторинг върху състоянието на пътната инфраструктура,
организиране на текущите ремонти и разработване на годишна областна инвестиционна програма за
развитие на пътната инфраструктура. Към областните пътни управления функционират експертните
технико-икономически съвети за актуализиране на проектите за организация на движението извън
населени места по пътищат от II и III клас, където участват също представители на областните
дирекции на МВР.
Областните дирекции на МВР съгласуват проектите за организация на движението извън
населените места, като следва да обръщат специално внимание на предвижданите пътни елементи,
анализите за настъпили ПТП, анализите на съществуващата и перспективната интензивност на
движението, схемите за основните пътни знаци и проектите за сигнализация на пътищата с пътни
знаци и пътна маркировка.
Местно равнище
Общините съсредоточават функции както по отношение на туристическото развитие, така и
на развитието на общинската пътна мрежа.
По отношение на туристическата политика общините имат функции по категоризация на туристически
обекти в случаите определени от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения. Общините разработват общински планове за развитие и
планове за развитие на туризма, които определят насоките за развитие на територията на общината.
Общините имат важни функции по отношение създаване на подходяща среда за развитие на
туристическия бизнес, както и информационното обслужване на туристите.
Като стопани на общинските пътища, кметовете на общините изпълняват функциите по нейното
изграждане, ремонт и поддръжка. Тези дейности се финансират със собствени бюджетни средства,
целеви субсидии от държавния бюджет и средства от европейските фондове. Общините, съвместно
с Агенция „Пътна инфраструктура“, по взаимна договореност осъществяват поддръжката и ремонта
на републикански пътища в границите на урбанизираните територии, а за допълнителните
съоръжения към тях, вкл. велосипедните алеи, изпълняват тези дейности самостоятелно. Кметът на
общината приема проектите за организация на движението по общинските пътища.
2.2.3.2

Място на велосипедния туризъм в стратегически документи
Стратегия на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион

В плана за действие на новоприетата Дунавска стратегия на Европейския съюз (2010), в
приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората“ като дейност на
интервенция е посочено „Популяризиране на устойчивия туризъм“, където Дунавският велосипеден
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маршрут е определен като целеви проект на развитие на велосипеден туризъм. В националната
позиция за Дунавската стратегия на Република България правителството посочва изграждането на
велосипеден маршрут покрай Дунав като инвестиционна дейност, заедно с рехабилитацията на
дунавския панорамен път, който свързва Видин и Силистра, като мерки в рамките на приоритет 1
Подобряване на свързаността и мобилността в Дунавския регион (Bulgraia. Ministry of Development…,
2010).
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030
В Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма (2014) понятието велосипеден
туризъм фигурира, единствено като част от предлагането на допълнителни туристически услуги по
черноморското крайбрежие. През 2017 г. е разработена актуализирана стратегия. По предложения
на автора (Калоянов, 2017), някои текстове, свързани с развитието на велосипеден туризъм, бяха
възприети от авторския колектив разработващ стратегията и включени в документа. Велосипедният
туризъм е разгледан като част от приоритетен продукт спортен туризъм в двете си направления –
планинско и шосейно колоездене. Отчетен е потенциалът и на двете направления и е подчертана
необходимостта от намеса на държавата по отношение осигуряване на подходяща среда за
развитието им. В плана за действие към стратегията е посочена мярка „въвеждане на единни
стандарти за маркиране на велосипедните маршрути и обвързването им с Европейската мрежа на
велосипедните маршрути ЕвроВело“.
Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
В интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. велосипедният транспорт е
застъпен в една мярка по приоритет 7 „Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички
райони на страната“, която е пряко свързана с развитието на велосипеден туризъм:
Проучване на необходимостта и възможностите за изграждане на нови връзки в
транспортната мрежа, включително за нуждите на междуградския велосипеден транспорт.

Като извод от краткия преглед на стратегически документи трябва да се посочи, че в
Дунавската стратегия дейността по развитие на Дунавския маршрут е заложена много по-конретно
отколкото в националните стратегии. Това показва, че значимостта на този проект е подценена в
националното планиране.
2.2.3.3

Дейност на неправителствените организации
Организиране на велосипедни състезания

С развитието си колоездачният спорт се разделя на планинско и шосейно колоездене, всяко
от които включва различни дисциплини. В Българския колоездачен съюз (БКС) членуват клубове както
за шосейно, така и за планинско колоездене. БКС продължава да подпомага развитието на
колоездачния спорт. Състезания в различните дисциплини се организират от колоездачните клубове
по места. Спортният календар на БКС обединява състезанията на шосе и състезанията по планинско
колоездене.
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Международната колоездачната обиколка на България остава най-значимото колоездачно
състезание в страната, което обичайно се провежда в началото на септември. През 2017 г. се проведе
66-то издание на състезанието с участието на 74 състезатели по маршрут София-Троян-ПлевенСвищов-Елена-Ивайловград-Стара Загора-Пловдив. Регионалните клубове всяка година организират
състезания от Държавния личен и отборен шампионат в сътрудничество с БКС.
Първите официални състезания по планинско колоездене се организират в гр. Сопот. Между
2007 и 2012 г. се провеждат няколко състезания на високо ниво, които носят точки за световната
ранглиста на Международния колоездачен съюз (Union Cycliste Internationale – UCI). Състезания
започават да се огранизират и в двата големи ски курорта Боровец и Пампорово след изграждането
на велопаркове там. През 2013 г. Pamporovo Bike Cup е първото състезание в България включено в
календара на Международния колоездачен съюз, а същата година Пампорово е домакин на
Европейския шампионат в дисциплините спускане и форкрос, което е едно от най-големите
състезания за планинско колоездене в Европа (Начев, 2017). През 2015 г. по инициатива на Concept
Creative се основават Български колоездачни серии, които обединяват най-значимите събития в общ
календар с единни правила, ранкинг система и трупане на точки за общо класиране. Събитията са
включени в календара на БКС и са спечелили подкрепата на общините, където се провеждат (Консепт
криейтив, 2016).
Организиране на несъстезателни велосипедни събития
В Българска федерация по туризъм (БФТ) членуват сдружения за пешеходен, велосипеден и
воден туризъм. БФТ имат приет календар за 2017 г. с 34 велосипедни събития (т.нар. бревети), които
са маратони на дистанции между 200 и 1200 км. Освен бреветите в календара, колоездачните
клубове организират ежегодни събития насочени към по-широка аудитория. Сред тях е първата
колоздачна обиколка в страната – тази на Витоша. Календарът включва и събития с трансграничен
характер, като обиколката на Беласица, която се провежда на територията на България, Гърция и
Македония и традиционната обиколка България-Гърция-Турция, която се организира от сдружения в
трите държави.
Организиране на велосипедни пътувания
Велосипедни туристически пътувания се организират, както от сдружения, така и от
туроператори за приключенски туризъм. Сдруженията обикновено организират пътуванията
безплатно – в София по този начин функционират Велоразходка и София Грийн Тур. Дейността на
някои сдружения се разширява до степен, в която се лицензират за туроператорска дейност – Реверсо
и Байкария. Сред туроператорите, които организират велосипедни пътувания могат да бъдат
посочени Пенгуин Травел, Одисея-ин, Байк Венчърс и Плато сайклинг. От посочените организации
единствено Пенгуин Травел и Одисея-ин са по-големи компании, които предлагат богат асортимент
от програми за активен туризъм.
Разработване на велосипедни маршрути
Повсеместната липса на специализирана велосипедна инфраструтктура извън населените
места в страната прави съставянето на маршрут за шосейно колоездене особено сложна задача.
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Затова и повечето усилия на организациите са насочени към разработването на маршрути за
планинско колоездене. Сред по-големите от тях са Консепт Криейтив (велопарковете в Боровец и
Пампорово, както и трасета за някои състезания от Български колоездачни серии), Адвентура
(маршрути в района на Чипровци, Мездра, Шуменско плато и Странджда), Байкария (маршрут
Рудопия от Велинград до Мезек) и Фондация Новото тракийско злато (Трансродопски маршрут от
Триград до Кърджали).
В резултат на натрупания опит в разработването на маршрути за планинско колоездене,
сдружение Байкария съставя документ, който е от особена важност за кохерентните усилия на
организациите в различните райони на страната. Името на документа е „Правилник за определяне
на типове маршрути, ниво на техническа трудност, графични знаци и начини за маркиране на
маршрути за планинско колоездене в България" и разработването му е опит да се постави основа за
уеднаквяване критериите за подбор и маркиране на официални маршрути за планинско колоездене
у нас (Байкария, 2008)
Опити за напредък по утвърждаването на маршрути за шосейно колоездене са правени по
проекти с европейско финансиране в българските участъци от двата ЕвроВело маршрута, които
преминават през страната – Дунавският маршрут (ЕвроВело 6) и Пътят на желязната завеса (ЕвроВело
13). В проект за развитие на маршрут ЕвроВело 13 изпълнен от Българска асоциация за алтернативен
туризъм и покрепен от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е разработен
план за действие с разписани мерки за подобряване на условията за колоездене по маршрута
(Калоянов, Колева, Петрова, Струканска, 2011). МИЕТ подкрепя изготвения план, но тъй като за много
от мерките в него са отговорни други министерства и държавни институции, до реално изпълнение
не се стига. Въпреки това, планът е изготвен по методология на ECF (Bodor et al, 2011) и представлява
добър опит за систематизиране на дейностите по разработване на ЕвроВело маршрут в България.
***
Проблемът за подобряване на условията за колоездене и създаване на качествен продукт на
велосипедния туризъм няма лесно решение – както в европейските страни, така и у нас. Процесът на
разрешаването му засяга обществени сфери като здравеопазване, транспорт, туризъм, спорт,
опазване на околната среда, регионално развитие и предизвиква незадавани до този момент
въпроси. Необходимостта от ръководство и координация на процеса е ключова за неговия успех. В
повечето дунавски страни този факт е установен и се полагат усилия за координация в действията на
заинтересованите страни. В България този процес все още е в начален етап и това се отнася както за
публичния така и за частния сектор. Липсата на единно представителство на неправителствените
организации, които се занимават с колоездене, както и фокусирането на федерациите само върху
спортната дейност, не допринасят за поставянето пред държавата на въпроса за цялостна политика
насочена към колоезденето в различните му аспекти – транспорт, туризъм, спорт и отдих.
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Трета глава: Вътрешна среда за развитие на велосипеден туризъм в
българското поречие на р. Дунав

3.1 Географско положение, административно деление и оценка на достъпността
Територията на крайдунавските общини обхваща цялото крайбрежие на р. Дунав в българския
участък, с дължина 471 км. Общата площ на територията възлиза на 8,7 хил. км2 и съставлява 7,8 % от
територията на страната (Фиг. 14). Разглежданият район включва 23 общини, които са част от 7
области, разположени в Северозападен и Северен централен район за планиране. Река Дунав се
явява северна граница на крайдунавските общини със съседна Румъния, а р. Тимок служи за граница
на запад със Сърбия. Сухопътни гранични контролно-пропусквателни пунктове (ГКПП) съществуват
при Брегово (със Сърбия), Видин и Русе (с Румъния). Още 4 ГКПП с Румъния функционират при
фериботните връзки в Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра.

Фиг. 14 Територия на крайдунавските общини (км2)

Крайдунавските общини са разположени по протежение на транспортен коридор №7, който
осигурява плавателна връзка между Северно и Черно море, чрез канала Рейн-Майн-Дунав. През
община Видин преминава транспортен коридор №4, който свързва Централна Европа с Егейско и
Черно море, а през община Русе – транспортен коридор №9 между Североизточна Европа и Егейско
море. В двете общини функционират мостове над р. Дунав, които имат важно международно
транспортно значение. Кръстопътното положение на крайдунавските общини и възможностите за
развитие на речния транспорт по р. Дунав са важен фактор за промишлената и транспортната
специализация на разглеждания район. Същевременно, граничният характер на общините, особено
тези, които разполагат с по-ограничени възможности за достъп до речната артерия, ги поставя в
периферно положение спрямо територията на страната.
Разположени в най-северната част на България, крайдунавските общини са значително
отдалечени от столицата и останалите градове в Южна България, където се формира голяма част от
туристическото търсене в страната. В това отношение общините на изток от Долна Митрополия са поблизо до румънската столица Букурещ, отколкото до София (Фиг. 15). В двете столици се намират и
най-близките международни летища. Най-големият град в Северна България – Варна, където е
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разположено трето международно летище, е отдалечен на повече от 200 км от крайдунавските
общини, освен Силистра, Ситово и Главиница, за които Букурещ и Варна са приблизително
равноотдалечени.

Фиг. 15 Разстояния между общинските центрове и международните летища (км)

Отдалечеността на района от основните центрове в България, които генерират туристически
потоци, ограничава възможностите за практикуване на краткотраен отдих на вътрешния пазар. По
отношение на международния пазар съществуват предпоставки за такива посещения от румънски
туристи. Краткотрайни посещения се реализират също от туристи, които пътуват с круизи по р. Дунав,
но това се отнася основно за Видин и Русе, тъй като останалите общини често остават извън
програмите на круизните кораби (Маринов, Асенова, и Николова, 2015c).
Обширната територия и богатството на туристически ресурси определят благоприятни
възможности за по-дълготрайни туристически пътувания. Протежението на територията в посока
запад-изток по брега на р. Дунав създава добри предпоставки за практикуване на обиколни
пътувания. Свидетелство за този потенциал са двата туристически маршрута, които пресичат
територията в направление запад-изток. Пътят на римските императори и дунавското вино (The
Roman Emperors and Danube wine route) е европейски културен маршрут, утвърден през 2015 година,
а Дунавският велосипеден маршрут, който е разгледан подробно във втора и четвърта глава,
предоставя сериозен потенциал за развитие на велосипеден туризъм в крайдунавските общини.

3.2 Рекреационно-туристически ресурси
3.2.1 Природни ресурси
3.2.1.1

Релеф
Територията на всички крайдунавски общини попада изцяло в границите на Дунавската
равнина, поради което преобладават низинно-платовиден и ридово-хълмист релеф (Стефанов, 1997).
Средната надморска височина се увеличава от север на юг. Най-ниските части са низините по брега
на р. Дунав, където надморската височина е между 10 и 30 м. Най-високата точка за разглежданата
територия е на южната граница на община Димово в северното подножие на рида Венеца, който е
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висок 904 м. н. в. (ОПР Димово, 2014-2020). Характерни форми на релефа в Западната част на
Дунавската равнина са плоските вододелни плата и асиметричните долини, а в Източната –
възвишенията, каньоновидните долини и суходолията (Стефанов, 1997).
По крайбрежието на р. Дунав от запад на изток са разположени низините Бреговоновоселска, Видинска, Арчаро-Орсойската, Долноцибърска, Козлодуйска, Островска, Чернополска,
Свищовско-беленска, Вардимска, Батинска, Бръшлянската (Побрежие), която е най-голяма по площ,
Попино-гарванска и Айдемирска. Между низините са разположени високи брегове, оформени от
спускащите се от юг плата и възвишения. За тези райони е характерно образуването на свлачища, а
между гр. Дунавци и устието на р. Искър се наблюдава почти непрекъсната свлачищна ивица
(Алексиев, 1997). Най-висок е брегът на р. Дунав при Оряхово (200 м. в.) и Никопол (180 м. н. в.).
Хълмистите територии в крайдунавските общини са със средна надморска височина около 200 м. и
са прорязани от речните долини на дунавските притоци. Асиметричните долини на реките,
разположени западно от р. Янтра, са с високи десни и полегати леви брегове (Стефанов, 1997).
Особено атрактивен пейзаж е формиран в долината на р. Русенски Лом (Лозанов и др., 2001) на
територията на община Иваново. Каньонът на реката е формиран върху карстова основа,
разпространена в източната част на Дунавската равнина. За северните разклонения на Лудогорското
плато са харатерни суходолията (Стефанов, 1997). По течението на р. Дунав са се формирали
множество острови, от които най-големият по площ е о. Белене. В по-високите части на Дунавската
равнина са се образували пещери – Венеца (благоустроена), Козарника и Водна.
Въпреки ниската надморска височина на територията на крайдунавските общини, редуването
на низини и хълмове в посока запад-изток е предпоставка за непрекъсната поредица от изкачвания
и спускания, които имат голямо значение при съставянето на цялостен велосипеден маршрут в
поречието на р. Дунав. В това отношение българският бряг на реката е по-висок и разчленен в
сравнение с румънския. Хоризонталното разчленение на релефа има най-високи стойности по
западните склонове на вододелните плата – 1,5 км/км2 (Стефанов, 1997). За тези места са характерни
т.нар. фунии („кулаци“), които пресичат ръбовете на стръмните долинни склонове, изградени от льос
и са широко отворени към речните долини. Обикновено през тези места преминават пътищата, които
свързват долините с високата част на платата (Лозанов и др., 2001). Наклоните в тези части са между
7° и 10°, а вертикалното разчленение на релефа е около 100 м/км2 (Стефанов, 1997). От друга страна
обаче, наличието на по-високи терени осигурява гледки към реката с висока пейзажна атрактивност.
Същевременно, свлачищните процеси оказват неблагоприятно влияние върху състоянието на
пътищата и на някои места са довели до образуване на участъци с много неравности и сериозни
деформации. Най-проблемните свлачища в това отношение са в района на с. Орсоя, с. Сливата, Лом
и с. Горни Цибър (Алексиев, 1997).
3.2.1.2

Климат
Климатът на крайдунавските общини е с континентални черти, като от запад на изток
континенталността се засилва. Отвореността на Дунавската равнина на север и равнинният релеф
осигуряват безпрепятственото навлизане на въздушни маси от северозапад и севеоизток. Зимата е
студена, а лятото – горещо. Пролетта настъпва рано, но времето остава хладно, докато есента е потопла (Пенин, Трайков, Султанова, 2002). Средноюлските температури са между 22 и 24°С, а средно
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януарските са отрицателни – между –1 и –3°С. Годишните температурни амплитуди са най-високите
в страната – между 25 и 26°С, но в периода 1971-2000 г. се наблюдава намаление с 1-2 градуса, което
се дължи на увеличение на средноянуарските температури (Николова, 1997a).
Валежите се характеризират с майско-юнски максимум и февруарски минимум, като в
общините, разположени на запад, се наблюдава изравняване на сезонните валежни суми (Матеева,
1997). На запад валежните суми през годината варират между 550 и 580 мм, докато на изток
намаляват до 450-500 мм (Пенин и др., 2002). По дунавското крайбрежие между Лом и Свищов се
наблюдава валежна сянка, предизвикана от Карпатите (Лозанов и др., 2001). За тези райони са
характерни продължителните летни засушавания, които могат да продължат между 15 и 50 дни. Наймного безоблачни дни има през август, а най-малко през декември. Снежната покривка се задържа
40-50 дни и достига дебелина до 10-20 см (Пенин и др., 2002). За общините, разположени на изток,
са характерни снегонавяванията и поледиците, които могат да причинят сериозни инфраструктурни
проблеми (Николова, 1997b).
Преобладаващите ветрове са от запад и северозапад (през лятото и зимата) и от север и
североизток (през пролетта и есента) (Велев, 1997). Западните ветрове са с по-висока средна скорост
(4-6 м/сек) в сравнение с източните (3-4 м/сек.). Безветрие се наблюдава в 40-45% от дните в
годината. През есента е тихо в 51% от дните, а през лятото – 37% (Пенин и др., 2002). Характерен
местен вятър е „Кошава“ във Видинско, който се появява преди влошаване на времето (Лозанов и
др., 2001).
Годишният режим на времето благоприятства развитието на велосипеден туризъм в
крайдунавските общини през топлото полугодие. Поради по-студеното време в началото на пролетта,
през април все още не е особено подходящо за предприемане на продължителни пътувания. През
май и юни основните ограничения към дейности на открито могат да бъдат интензивните валежи и
градушките. Юли и август се отличват с горещини, които по крайбрежието са комбинирани с висока
влажност на въздуха и създават дискомфорт при колоездене. Въпреки по-късите дни, топлото време
през есента предоставя подходящи условия за велотуризъм, особено в периодите, когато под
влияние на антициклонална дейност се установява слънчево и тихо време в продължение на 10-15
дни.
Влиянието на вятъра е от съществено значение при колоезденето. Западните ветрове, които
преобладават през лятото и са с по-висока средна скорост благоприятстват придвижването с
велосипед в източна посока, което се предпочита при туристическо пътуване покрай р. Дунав и
заради общото спускане към морското равнище. Източните ветрове в това отношение могат да бъдат
пречка, когато скоростта им надхвърли 2-3 м/сек.
3.2.1.3

Водни ресурси
Територията на крайдунавските общини е богата както на повърхностни, така и на подпочвени
води. В най-източните общини (Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра) реките, които отводняват
Лудогорието се оттичат подземно към р. Дунав.
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Река Дунав е основен хидроложки ресурс за всички общини, с важно стопанско значение в
селското стопанство, промишлеността, транспорта, туризма и опазването на околната среда. Реката
протича през 10 европейски държави и режимът ѝ се определя от множество фактори. Максимумът
на речния отток е през май и юни, т. нар. „черешови води“ (Йорданова, Чубриева, 2001). Високите
пролетни води заливат част от островите и речните тераси до дигите. Маловодието настъпва през
есента, а ледоходът е характерен за зимата. Екстремните покачвания на нивото на реката пораждат
риск от наводнения и подриват бреговете, а в случаите на интензивен ледоход се затрунява сериозно
и речния транспорт.
Останалите реки, които протичат през крайдунавските общини са притоци на р. Дунав и част
от Черноморския отточен басейн. По-големите реки от запад на изток са Тимок, Тополовец, Лом,
Цибрица, Огостра, Скът, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Реките имат транзитен характер по
отношение на крайдунавските общини и формират основната част от оттока си извън територията им.
Река Искър и разположените западно от нея имат снежно-дъждовен режим и пролетно пълноводие.
Реките в централната част на Дунавската равнина имат късно-пролетен максимум, поради по-късното
топене на снеговете в Средна Стара планина (Пенин и др., 2002). Реките Русенски Лом и
разположените източно от нея имат значително карстово подхранване. По-малките реки са
маловодни и лятото пресъхват (Върбанов, 1997a).
Подпочвените води са важен хидроложки ресурс, тъй като се ползват за питейни цели и
водоснабдяване на повечето населени места в общините. Най-значителни са запасите на грунтови
води в алувиалните низини край р. Дунав. Тяхното подхранване (май-юни) и дрениране (септемвриноември) се намира в пряка хидравлична връзка с водите на р. Дунав (Йорданова, Чубриева, 2001).
Запаси на грунтови води има и в речните тераси на по-големите дунавски притоци. Богато находище
на артезиански води има в Ломската депресия. Термоминерални извори има във Видинско (с.
Сланотрън) и Свищов. Карстовите извори са по-характерни за общините в източната част на
Дунавската равнина (Пенин и др., 2002).
В българския участък на р. Дунав няма изградени хидро-енергийни мощности, въпреки, че в
миналото са съществували подобни планове за района на Никопол (Даков, 1977). В общините са
изградени микроязовири за местно ползване. От естествените езера и блата край р. Дунав днес са
запазени само ез. Сребърна и блатата Малък Преславец и Гарванско (Лещава) (Върбанов, 1997b).
Поречието на р. Дунав, както и на р. Русенски Лом се отличават с висока атрактивност на
пейзажа и са местообитание на богато биоразнообразие, вкл. редки и защитени видове с голямо
значение за развитието на екотуризма. Въпреки това, може да се твърди, че богатството на водни
ресурси на крайдунавските общини не е достатъчно добре усвоено за целите на туризма. Круизните
кораби, които преминават по р. Дунав предлагат в програмите си посещения само във Видин и Русе,
наред с другите дестинации от вътрешността на страната (Маринов и др., 2015c). Липсва
общественият речен транспорт, съществувал в миналото. Все пак е запазена международната
инициатива за ежегоден гребен поход, който е най-дългият от този род в света – Международната
туристическа регата по р. Дунав.
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Река Дунав представлява важен ресурс за развитие на велотуризъм в крайдунавск ите
общини, тъй като е основен тематичен ресурс на Дунавския велосипеден маршрут. Следването на
реката през всички държави, които пресича по пътя си, осигурява достъп до многообразие на
природни дадености. В същото време, реката е причина за някои ограничения, например трудностите
при включване на пътища, които са по крайбрежието и понякога биват заливани от високите води на
р. Дунав. Подходяща алтернатива за осигуряване на директен изглед към реката е изграждането на
велосипедна инфраструктура по защитните диги на р. Дунав.
3.2.1.4

Почви, растителност и животински свят
В изследвания район са разпространени черноземните, алувиално-ливадните и сивите горски
почви. В по-високите части (вододелните плата и възвишенията) са разпространени карбонатните и
типичните черноземни почви, на места се срещат сиви, сиво-кафяви и кафяви горски почви. В
заливните тераси на дунавските притоци се разполагат алувиално-ливадните почви, а в
крайдунавските низини – ливадни черноземни почви. На места по теченията на големите има петна
от торфено-блатни почви (Пенин и др., 2002).
Плодородието на почвите е основен фактор за развитие на земеделието в целия разглеждан
район. В хода на времето естествената растителна покривка е почти изцяло унищожена и заменена с
културна. Запазена е на отделни места и е представена от степни тревни видове като коило, садина,
белизма, сграбиче, дунавски зановец и др. (Пенин и др., 2002; Асенов, 2006). Малкото запазени
широколистни гори се представени от цер, благун, космат и виргилиев дъб, мъждрян, келяв габър,
сребролиста липа и др. На дунавските острови има запазени черна елша, бяла върба, черна и бяла
топола. В блатистите територии и стариците на големите реки се разполагат тръстика и папур (Асенов,
2006).
Обезлесяването съществено се е отразило на разпространението на фауната. Животинският
свят е представен от средноевропейски и степни видове – заек, хомяк, степен пор, скачаща мишка,
сива полевка, лалугер, степни пеперуди, скакалци и др. Силно са намалели обитателите на горите –
лисица, вълк, дива свиня, сърна, благороден елен, таралеж, катерица. Като вредни за стопанствата се
определят чакал, рис, бялка, съсел, невестулка (Пенин и др., 2002). От земноводните и влечугите се
срещат няколко вида жаби, ивичест гущер, шипобедрена и шипоопашата костенурка, змия пясъчница
(Асенов, 2006). Особено богато е разнообразието на орнитофауната. Повсеместно са разпространени
ястреб, мишелов, сокол, фазан, щъркел, гургулица, кълвач, славей, синигер, кукувица, горски бекас,
бухал, сова, улулица. Само около река Дунав са разпространени над 180 вида водоплаващи и
водообитаващи птици. Характерни са патици, гъски, гмурци, яребици, пъдпъдъци. В езерото
Сребърна могат да се видят къдроглав пеликан, чапла, ибис, блатар, лопатарка, корморан. В долината
на р. Русенски Лом гнезди черен щъркел, египетски лешояд, малък креслив орел. Водите на р. Дунав
се обитават от 58 вида и подвида риби (Асенов, 2006) като с най-голямо стопанско значение са шаран,
сом, бяла риба, есетра, чига, моруна. В дунавските притоци са разпространени клен, шаран, каракуда,
щука, сом, кротушка, мряна, платика, уклей (Пенин и др., 2002). Блатата край р. Дунав са обитание на
видрата и язовеца (Асенов, 2006).
Биоразнообразието е важен фактор за развитие на велосипеден туризъм, тъй като предоставя
благоприятна възможност за досег с природата. С пряко значение за подобряване на условията за
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колоездене е поддържането на дървесна растителност, която осигурява сянка върху пътното платно.
Поради липса на подобна поддръжка, съществуват пътни участъци, които значително са обрасли с
ниска растителност, в резултат на което е стеснен габаритът на пътя. Специфичен проблем съществува
в някои населени места, където стопанските кучета е възможно да обезпокояват преминаващите
велосипедни туристи.
3.2.1.5

Антропогенна дейност и защитени територии
Интензивното експлоатиране на природните ресурси в резултат от човешката дейност оказва
своето влияние върху природните комплекси. В анализите към плановете за развитие на всички
общини, общото екологично състояние е определено като добро, но съществуват и редица
проблеми. Сред основните замърсители на въздуха са промишлените производства, транспортът и
битовото отопление на твърдо гориво. Този проблем се изостря през зимните месеци, особено в
условията на температурна инверсия, характерна за крайбрежните райони. Източници на
замърсяване на водните ресурси са населените места, в които не е изградена канализационна мрежа,
както и градовете, където към канализационната мрежа няма функционираща пречиствателна
станция (Видин, Лом, Козлодуй, Силистра). Сериозен е проблемът в гр. Мизия поради липсата на
канализация и високите нива на подпочвените води на р. Скът (ОПР Мизия, 2014-2020). Източници на
промишлено замърсяване са и винопроизводителните предприятия. Сериозен екологичен проблем
представлява поречието на р. Тимок. Замърсяването на водите, крайречните територии и почвите е
причинено от добив на мед и злато на сръбска територия (ОПР Брегово, 2014-2020). Общ за всички
общини е проблемът с разкритите нерегламентирани сметища край населените места и речните
корита. Този проблем оказва пряко негативно влияние върху развитието на продукта на велотуризма,
тъй като тези сметища се разполагат в близост до пътища, които могат да се ползват от велотуристи.
Особеностите на велосипедния туризъм определят ключовата роля на пейзажа като елемент
на туристически продукт и мотив при избора на дестинация за осъществяване на велосипедно
туристическо пътуване. Затова природозащитният статут на територията е от значение за опазване на
естествения облик на природната среда и съхраняване на качествата на пейзажа в дългосрочен план.
Поради съществените изменения на ландшафта в Дунавската равнина в резултат от
селскостопанската експлоатация на земята, защитените територии са показателни за наличието на
райони със съхранена природна среда. Всички крайдунавски общини, с изключение на община
Брегово, включват територии с различен статут на защита съгласно Закона за защитените територии
– резервати, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и защитени
местности (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). В крайдунавските общини попадат също защитени зони от екологичната
мрежа НАТУРА 2000, в които се опазват видове по директивата за местообитанията и по директивата
за птиците (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), съгласно Закона за биологичното разнообразие. Голяма част от
Дунавското крайбрежие е обект на природозащита, което подчертава потенциала за развитие на
екологичен туризъм. Най-значимият обект в това отношение е езерото Сребърна, което е обект на
опазване от категория биосферен резерват в списък на ЮНЕСКО.

3.2.2 Антропогенни ресурси
Районът около бреговете на р. Дунав е населен от дълбока древност. В пещера Козарника
(община Димово) са разкрити останки от представител на рода Homo Erectus, датирани на 1,4 млн.
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години (ОПР Димово 2014-2020). Предполага се, че то е сред първите поселения на праисторическия
човек на Европейския континент. В много други поселения, които се развиват през Античността и
Средновековието, са разкрити също и археологически пластове от праисторическата епоха. Целият
разглеждан район е осеян с останки от тракийски селища на племето мизи. Предполага се, че
тракийското Одриско царство се е простирало до териториите на днешните общини Никопол и
Борово (ОПР Борово 2014-2020). Много от местата на тракийските поселения са ползвани от
римляните след разгръщането на тяхната империя в тези земи.
След присъединяването на южната част от Дунавската равнина към Римската империя през I
в. пр. Хр., десният бряг на р. Дунав се явява естествена граница на север с областта Дакия. За защита
на границата по цялото протежение на реката от набезите на даки, хуни, авари, готи, славяни е
изграден пръстен от римски крепости, който носи общото наименование Дунавски лимес. Останки от
повечето съоръжения са пръснати по цялото крайбрежие на р. Дунав. По протежение на пътя са
изградени по-малки крепости, които са служели като пътни станции. Първоначалната експанзия на
Рим в Дунавската равнина продължава и в началото на II в. император Траян присъединява Дакия, с
което Дунав става вътрешна река за провинция Мизия. През III в. император Аврелиан напуска Дакия
и Дунавският лимес отново се укрепява (UNESCO, 2018). През 325 г. край Улпия Ескус лично от
Константин Велики бил осветен голям каменно-дървен мост над р. Дунав с дължина 1137 м. На юг са
съществували римски пътища от Алмус (дн. Лом) към Сердика и от Ескус (край Гиген) към Филипопол.
С установяването на първата българска държава през VII в. много от римските крепости се
укрепяват от българските владетели. Река Дунав е със стратегическо значение за Дунавска България,
като осигурява естествена защита на държавата срещу нашествия от север. През XIV в. във Видин и
Никопол се намират българските крепости, които последни са завладени при османското нашествие.
Важни историческо събития от освободителното движение също са тясно свързани с р. Дунав и
българския бряг. При Козлодуй акостира кораба „Радецки“, с който Ботевата чета навлиза в страната,
а при Свищов се осъществява прехвърлянето на първите руски войски през Освободителната война
(1877-1878). В периода на Възраждането и след Освобождението, благодарение на речната връзка
със Западна Европа, дунавските градове се оформят като важни центрове, в които навлизат
нововъведенията на модерността. Свидетелство за това са фактите, че „наричат Русе – българският
град номер 1, тъй като е първенец в почти всичко7“ (Лозанов, Тишков, Терзийска, 2001), а в Свищов е
основано първото българско читалище.
Богатството на исторически събития е причина в крайдунавските общини да се концентрират
обекти с потенциал за развитието на туризма (ПРИЛОЖЕНИЕ 8). Сред тях Ивановските скални църкви
са включени в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. Дунавският лимес е част от най-големия
археологически обект в Европа – „Граница на Римската империя“. В списъка на ЮНЕСКО са включени
обекти в Англия и Германия, но в рамките на проект по програма Югоизточна Европа е подготвена
процедура, с която обектите в България да получат статут на световно наследство („Danube Limes –
UNESCO World Heritage“ project, 2008-2011). През 2016 г. предложението е включено в
7

първото преброяване на населението, първата аптека, първата книжарница, първата метеорологична
станция, първата търговско-промишлена палата, първите мажоретни представления на градския колодрум,
първата железница и първата ЖП гара.
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предварителния списък на UNESCO като колективен обект „Граници на Римската империя –
Дунавския лимес в България), който попада изцяло на територията на крайдунавските общини
(UNESCO, 2018). В България са установени 41 обекта от Дунавския лимес, като половината от тях са
определени за паметници на културата с национално значение. Assenova и Marinov (2013) изготвят
оценка на обектите от лимеса в зависимост от критерии за тяхната обща атрактивност и пригодността
им за активно включване в туристическото предлагане. Резултатите извеждат 4-те обекта в градовете
Видин (Бонония), Свищов (Нове), Русе (Сексагинта Приста) и Силистра (Дуросторум) с най-добър
резултат и по двата критерия. Отличават се също така 7 други обекта, които получават средни към
високи оценки за атрактивност и средни оценки на пригодност – Белене (Димум), с. Арчар (Рациария),
Тутракан (Трансмариска), Лом (Алмус), с. Мартен (Тегра), с. Гиген (Улпия Ескус), с. Хърлец (Августа).
Останалите обекти получават ниски оценки и включването им в предлагането не се разглежда като
перспективно. Авторите обобщават, че дунавското поречие “притежава обекти на римското
наследство със значителен потенциал, които могат да бъдат един от стълбовете за бъдещото
развитие на туризма в този район“ (Assenova, Marinov, 2013).
Въпреки богатството на туристическите ресурси в дунавското поречие, Лозанов и др. (2001)
посочват, че то „остава непознато за местните и чуждестранни туристи поради проблеми от всякакво
естество: нефункционална материално-техническа база, замърсяване на околната среда,
недостатъчно развита транспортна мрежа и като цяло остаряла инфраструктура... затова то рядко се
включва в туристическите карти на България“. Тъй като велосипедният туризъм предлага ново
решение за преодоляване на проблема с транспортната свързаност в дестинацията, си заслужава да
се разгледа по-внимателно териториалното разпределение на ресурсния потенциал за развитие на
туризма.

3.2.3 Райониране на ресурсния потенциал в българското поречие на р. Дунав
При разглеждане на териториалното разпределение на рекреационно-туристическия
ресурсен потенциал на изследваната територия следва да се отчете, че „за антропогенните
туристически ресурси е характерна значителна агломерираност, докато при природните е похарактерна ареалността, площното им разпространение“ (Тишков, Бъчваров, 1990). Въз основа на
мащабно проучване за инвентаризация и бонитировка на рекреационно-туристическия ресурсен
потенциал в Северна България, широк авторски колектив (Тишков и др., 1980) разработва
райониране, което обхваща и Дунавското поречие. Районирането е извършено на 4 таксномични нива
– район, подрайон, микрорайон и зона.
Дунавското поречие попада в обхвата на Видинския микрорайон, който е част от ВидинскоБелоградчишкия подрайон, в рамките на Северозападния туристически район (Тишков, Бъчваров,
1990). Три самостоятелни туристически микрорайона също попадат в крайдунавски общини –
Свищовски, Русенски и Силистренски туристически микрорайон. Допълнително в районирането са
предложени 5 самостоятелни туристически зони от Дунавското поречие – Брегово, Лом, Козлодуй,
Оряхово и Гигенска. На фиг. 16 е представена схема на цитираното райониране в рамките на
крайдунавските общини. В допълнение към виждането на Тишков и Бъчваров (1990), на фигурата са
предложени и 3 нови самостоятелни туристически зони – Никопол, Белене и Тутракан, което според
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нас отговаря в по-голяма степен на съвременното състояние на рекреационно-туристическия
ресурсен потенциал.

Фиг. 16 Райониране на рекреационно туристическия потенциал на крайдунавските общини (по Тишков, Бъчваров, 1990)

Аргумент в полза на обособяването на Никопол и Белене като самостоятелни туристически
зони е потенциалът за развитие на орнитологичния туризъм, свързан с Природен парк Персина, в
комбинация с откритата през 2015 г. нова туристическа атракция - римска митница Димум в Белене и
забележителностите от Средновековието в Никопол – Църквата Св. св. Петър и Павел, Шишмановата
крепост, Скалната църква „Св. Стефан“. Въз основа на това е възможно дори обединяването на Гиген,
Никопол, Белене и Свищов в самостоятелен туристически микрорайон. Обособяването на
самостоятелна туристическа зона Тутракан може да бъде аргументирано с повишената атрактивност
след реставрирането на къщите в рибарската махала, с което се допълва местният етнографски музей
Дунавски риболов и лодкостроене. В допълнение към това, източно от града се намира най-голямата
защитена територия в Дунавското поречие – Калимок-Бършлен, където съществуват предпоставки за
развитие на екологичен туризъм.
***
Районът на крайдунавските общини разполага със значително природно и културно
наследство, което определя сериозния потенциал за развитие на туризма (Маринов и др., 2015c).
Екосистемите, свързани с р. Дунав, са обект на природозащита и предоставят възможности за
развитие на екотуризъм, а някои от тях се характеризират с висока популярност и привлекателност –
Сребърна, Персина и Русенски Лом. По-малко известните територии под защита са гаранция за
ограничаване на антропогенизацията на пейзажа в дългосрочен план и същевремнно са
предпоставка за атрактивна интерпретация на природното богатство за целите на туризма. Сериозен
е потенциалът за бъдещото развитие на обектите от Дунавския лимес и позиционирането им като
общ тематичен елемент в предлагането на Дунавския туристически район (Assenova, Marinov, 2013).
В това отношение е важно да се използва и потенциала на Европейския културен маршрут „Пътят на
римските императори и дунавското вино“.
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3.3 Социално-икономическа и демографска среда
3.3.1 Население и работна сила
3.3.1.1

Брой и движение на населението
Населението на крайдунавските общини по данни на НСИ за 2016 г. е 491 872 души, което
представлява 6,9% от населението на България. Териториалното разпеделение на населението по
общини се характеризира с големи различия (Фиг. 17).

Фиг. 17 Брой на населението в хил. д, (НСИ, 2016)

Общините, в които са разположени трите областни града концентрират най-голяма част от
населението. Сред тях се отличава община Русе с 162 хил. д., докато в общините Видин и Силистра
населението е 3 пъти по-малко, съответно 56 хил. д. и 47 хил. д. От останалите общини единствено
населението на община Свищов (38 хил. д.) е съпоставимо с двата по-малки областни центъра. В
общините Лом и Козлодуй живеят съответно 26 хил. д. и 20 хил. д., а в останалите общини – по-малко
от 20 хил. д. Средно големите общини с население между 10 и 20 хил. д. са Долна Митрополия,
Тутракан, Гулянци, Оряхово, Сливо поле и Главиница. Между 6 и 10 хил. д. е населението на общините
Вълчедръм, Белене, Иваново, Никопол, Мизия и Димово. Най-малко е населението в общините
Брегово, Ценово, Борово, Ново село и Ситово.
Естественото движение на населението в крайдунавските общини изостава в сравнение със
средната стойност за страната. Естественият прираст през 2016 г. общо за всички разглеждани
общини е -11‰, докато в страната е -6‰ (Фиг. 18). Средната стойност на раждаемостта в
крайдунавските общини е 8‰, което е близко до средната стойност за цялата страна. Малко повисока от средното е раждаемостта във Вълчедръм, Свищов, Козлодуй, Долна Митрополия и Гулянци,
където живеят малки групи с ромска етническа принадлежност. По-висока е също раждаемостта в
общините Сливо поле, Тутракан, Главиница и Ситово, където живее население с турска етническа
принадлежност. В общините Димово, Оряхово и Русе раждаемостта е около средната стойност 8‰, а
малко по-ниска е тя за общините Лом, Мизия, Никопол и Силистра. Най-ниски стойности на
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раждаемостта (5-6‰) се наблюдават в общините Брегово, Ново село, Видин, Белене, Ценово, Борово
и Иваново.
Смъртността в крайдунавските общини е по-висока от средното в страната (15‰). В общините
Тутракан и Белене смъртността съвпада със средната стойност за крайдунавските общини – 19‰, а
по-ниска от тази стойност се наблюдава в общините Русе (14‰), Козлодуй (15‰), Главиница и
Силистра (по 16‰), Свищов (17‰), Видин и Ситово (18‰). Между 20 и 25 ‰ е смъртността в
общините Мизия, Борово, Сливо поле (по 22‰), Лом (23‰), Долна Митрополия (24‰) и Оряхово
(25‰). Най-висока е смъртността в общините Вълчедръм (26‰), Никопол (28‰), Димово, Гулянци и
Ценово (по 30‰), Иваново (31‰), Брегово (34‰) и Ново село (38‰).
.

Фиг. 18 Естествено движение на населението (НСИ, 2016)

Ниската раждаемост и високата смъртност са причина във всички общини естественият
прираст на населението да е отрицателен – средно -11‰. Над тези стойности на показателя е
единствено населението в общините Козлодуй (-5‰), Русе (-6‰), Свищов, Главница (по -7‰) и
Силистра (-8‰), а също Тутракан и Ситово (по -10‰). Между -13 и -17 ‰ е естественият прираст във
Видин (-12‰), Долна Митрополия и Белене (-13‰), Сливо поле (-14‰), Мизия (-15‰) Лом,
Вълчедръм, Борово (-16‰) и Оряхово (-17‰). Под -20‰ е естественият прираст в общините Никопол
(-20‰), Гулянци (-21‰), Димово (-22‰), Ценово (-24‰), Иваново (-27‰), Брегово (-34‰) и Ново село
(-38‰).
Влошената демографска ситуация в следствие на отрицателния естествен прираст
допълнително се задълбочава от отрицателния механичен прираст в повечето общини (Фиг. 19).
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Общо за крайдунавските общини механичният прираст е -5‰, докато в страната е само -1‰, при
близки стойности на заселванията (15‰) и заселванията (21‰) в сравнение със средното за страната,
съответно 17‰ и 18‰. Единствено в общините Долна Митрополия и Русе изселванията са равни на
заселванията. Близки са стойностите на тези показатели за общините Ново село, Гулянци, Никопол,
Ценово, Иваново, Сливо поле, Главиница, Ситово и Силистра и съответно механичният им прираст
варира между -1 и -5 ‰. По-значителен е броят на изслеванията в сравнение със заселванията в
общините Видин, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Борово и Тутракан, където мехничният прираст варира
между -6 и -10 ‰. Най-много изселвания за сметка на заселванията има в общините Брегово, Димово,
Мизия, Оряхово, Белене, Свищов и Борово, и там механичният прираст е под 10‰.

Фиг. 19 Механично движение на населението (НСИ, 2016)

3.3.1.2

Структурни особености на населението
Ниският естествен прираст се отразява неблагоприятно на възрастовата структура на
населението (Фиг. 20). Налице е тенденция за застаряване на населението във всички крайдунавски
общини. Най-влошена е възрастовата структура на общините Брегово, Ново село, Гулянци, Никопол,
Ценово, Борово и Иваново. Там населението в трудоспособна възраст е почти изравнено по дял с
населението в надтрудоспособна възраст, съпроводено с нисък дял на население в
подтрудоспособна възраст. С относително най-благоприятна възрастова структура се отличават
общините Видин, Лом, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Белене, Свищов, Русе, Главиница и Силистра,
където въпреки, че делът на населението в подтрудоспособна възраст остава нисък (около 14%),
населението в трудоспособна възраст (над 60%) значително превишава дела на жителите в
надтрудоспособна възраст (около 30%). В останалите общини Димово, Вълчедръм, Долна
Митрополия, Сливо поле, Тутракан и Ситово застаряването на населението е с критично високи нива
– населението в трудоспособна възраст е под 50%, а най-възрастните са над 30%.
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Фиг. 20 Население под, в и над трудосподобна възраст (НСИ, 2016)

Образователното равнище на населението в крайдунавските общини е малко по-ниско от
средното за страната (Фиг. 21). Изключение от това прави единствено община Русе, където делът на
висшистите е над 20%. Близко до средното за страната е образователното равнище в общините
Силистра (19% с висше образование), Видин, Козлодуй и Свищов (по 18% с висше образование). Помалко висшисти (около 10%) има в общините Брегово, Лом, Оряхово и Белене. Закономерно, в
общините с повече висшисти, делът на жителите със средно образование е висок (над 40%) за сметка
на тези с основно (под 35%). В общините с по-малък дял на населението с висше образование (между
6 и 8%), делът на население със средно и основно образование се изравняват (около 32-40%) – Долна
Митрополия, Тутракан, Гулянци, Димово, Ново село, Иваново, Вълчедръм и Мизия. Най-голям дял
жители с начално образование има в общините Никопол, Ценово, Борово, Сливо поле, Главиница и
Ситово – между 14 и 18%.

Фиг. 21 Образователна структура на населението (НСИ, 2011)
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Структурата по етническото самоопределение показва, че населението в крайдунавските
общини е предимно българско (Фиг. 22). Общините с най-много българи са Брегово, Ново село и
Белене (97-94%). Най-големите турски общности се намират в общините Сливо поле, Главиница,
Ситово, Тутракан и Никопол (68-26%). По-малък дял е населението с турска принадлежност в
общините Силистра, Русе, Свищов, Белене, Долна Митрополия, Оряхово и Гулянци. Най-големи
ромски общности има във Вълчедръм, Лом, Димово, Борово, Сливо поле и Ситово (11-20%). По-малко
са те в общности в Козлодуй, Мизия, Оряхово, Тутракан и Видин.

Фиг. 22 Структура на населението според етническото самооопределение (НСИ, 2011)

3.3.1.3

Работна сила и безработица
Икономическата активност на населението е по-ниска от средното за страната – 47% в
крайдунавските общни към 52% в Бълграия (Фиг. 23). Най-висок е делът на икономически активното
население в Козлодуй (57%), Русе (56%), Силистра, Лом (51%), Видин и Белене (48%). В Свищов и
Мизия този дял е малко над 40%, а във всички останали общини показателят е под тази стойност.

Фиг. 23 Икономическа активност на населението (НСИ, 2011)
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. В общините Тутракан, Вълчедръм, Оряхово, Сливо поле и Главиница икономически
активните са между 35% и 40%. По-малко от 35% е делът им в Брегово, Ново село, Димово, Долна
Митрополия, Гулянци, Никопол, Ценово, Борово, Иваново и Ситово.
Безработицата в крайдунавските общини варира в много широки граници и се отличава с
определени тенденции на развитие в периода 2011-2016 г., които са показателни за състоянието на
пазара на труда в отделните общини (Фиг. 24).

Фиг. 24 Коефициент на безработица (НСИ, 2011-2016)

За 2016 г. най-ниска е безработицата в Русе (3,8%), Свищов (8,1%) и Силистра (8,0%).
Тенденция към намаление бележат Русе и Силистра, докато в Свищов стойностите за 2011 и 2016 не
се различават. Други общини със сравнително ниска безработица за 2016 г. са Иваново (9,9%),
Тутракан (11,7%), Сливо поле (12,2%), Белене (12,4%) и Видин (13,1%). Докато в първите три общини
безработицата намалява, в Белене стойностите се запазват, а Видин отбелязва малко увеличение с
1,4% в периода 2011-2016. Около 15% са безработните през 2016 г в Лом (намаление с 1,4% спрямо
2011 г.) и Козлодуй (увеличение с 2,4% спрямо 2011 г.). Между 20 и 30% е безработицата през 2016 г.
в общините Долна Митрополия, Ситово, Оряхово, Борово, Ценово, Мизия. В тази група общини найголямо е намалението в Долна Митрополия, където през 2011 г. безработицата е била над 50%.
Значително по-малко е намелението в Ситово, а в останалите общини безработицата расте въпреки
високите си стойности. Най-голям е делът на безработните в общините Главиница (33,2%), Брегово
(33,4%), Никопол (35,9%), Гулянци (36,2%), Вълчедръм (47,9%) и Димово (59,3%). От тези общиини
единствено в Главиница се наблюдава намаление на безработицата с 1,8% спрямо стойностите през
2011 г.
***
Населението в крайдунавските общини се характеризира с общите за България тенденции
към обезлюдяване и застаряване, но в много от общините процесите вече са довели до силно
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влошена демографска картина. Общините с по-голямо население се характеризират с по-високо
образователно равнище и ниска безработица, но освен Русе и Силистра, останалите големи общини
отбелязват ниски стойности на прираста на населението (Видин, Лом, Козлодуй, Свищов). В някои от
общините сравнително добрите показатели за движение на населението са съпроводени с по-ниски
нива на образователно равнище и заетост и с висока безработица (Вълчедръм, Сливо поле,
Главиница, Ситово). В най-малките общини демографската криза е най-изострена, поради
застаряващо население, изселвания и високата безработица (Брегово, Ново село, Борово, Ценово,
Иваново).
Влошената демографска картина на изследвания район оказва неблагоприятно влияние
върху развитието на туризма като цяло. Ниското образователно равнище и липсата на млади хора е
проблем за обезпечаването на туристическата индустрия с работна ръка. Обезлюдените райони със
застаряващо население създават впечатление за липса на социален живот, изостаналост и влошен
облик на селищата. Негативните демографски тенденции са признак за задълбочаване на проблема
в дългосрочен план, което ограничава и перспективите за развитие на туризма.

3.3.2 Транспортна инфраструктура
Въпреки благоприятното транспортно-географско положение на крайдунавските общини,
транспортната инфраструктура в разглеждания район варира значително по качество и свързаност.
Пътната инфраструктура е съставена от републиканска пътна мрежа, която включва пътища от
I-ви, II-ри и III-ти клас, както и общински пътища (Фиг. 25). Републиканските пътища от I-ви клас
представляват най-малък дял от пътищата и пресичат територията на само 7 общини. Връзката на
района с Южна България се осъществява чрез първокласни пътища по направленията Видин-Кулата,
Русе-София и Русе-Стара Загора. Русе и Силистра са свързани по първокласни пътища с Шумен и
Варна. Общата дължина на първокласните пътища в разглеждания район е 186 км. На територията на
крайдунавските общини няма автомагистрали и скоростни пътища. Предстои проучване и
изграждане на скоростен път между Русе и Велико Търново. Съществуват и планове за разширяване
на пътя Видин-Монтана.

Фиг. 25 Дължина на пътищата в крайдунавските общини в км (Общински планове за развитие 2014-2020)
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Предвид липсата на първокласни пътища в повечето общини, второкласните пътища имат
важно транспортно значение (Фиг. 26). В повечето случаи те осигуряват свързаност на общните с
областните центрове и първокласната пътна мрежа. Посредством второкласни пътища се
осъществява и вътрешната връзка между общините в направление запад-изток. Сериозен проблем в
това отношение е липсата на изградена асфалтова връзка в продължение на 23 км. по второкласен
път II-52, който свързва Свищов и Русе. Общата дължина на второкласната пътна мрежа в
крайуднавските общини е 619 км.

Фиг. 26 Републиканска пътна мрежа – I и II клас (Уикипедия, 2017a)

Третокласните пътища са най-ниският клас, който е част от републиканската пътна мрежа и се
поддържа със средства от държавния бюджет. Общата дължина на третокласната пътна мрежа в
крайдунавските общини е 735 км. Поради второстепенните им функции, по-ниската проектна скорост
и по-слабия трафик, тези пътища са подходящи за използване от велосипедисти, без да е необходимо
изграждането на мащабна допълнителна инфраструктура. Голяма част от тях обаче, са силно
амортизирани и в продължение на години са обект само на частични ремонти. Повечето третокласни
пътища в крайдунавските общини осигуряват допълнителни връзки между дунавското крайбрежие и
вътрешността на страната.
Общинските пътища съставляват най-голям дял от пътната мрежа на крайдунавските общини.
Общата им дължина е 1 149 км. Те се финансират от общинските бюждети и състоянието им в
повечето случаи е крайно незадоволително. Въпреки това, общинските пътища могат да бъдат
подходящи за велотуризъм, когато осигуряват достъп до Дунавското крайбрежие и други атрактивни
природни територии.
Характеристиките на пътната инфраструктура, която е включена в предлагането на
велосипеден туризъм, е анализирана подробно в четвърта глава и е представена картографски в
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
Железопътната инфраструктура е развита в малка част от общините от разглеждания район
(Фиг. 27). През територията на Видин и Димово преминава жп линията от Видин за София. След
откриването на моста „Нова Европа“ над р. Дунав при Видин, тази линия осигурява жп връзка на север
с Будапеща. Железопътният достъп до община Лом е осигурен чрез отклонение при жп възел
Брусарци на линията Видин-Мездра. Теснолинейната линия, която е свързвала Оряхово с Червен бряг
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е закрита през 2001 г., а релсовият път е демонтиран. Това създава предпоставки за изграждане на
велоалея на мястото на теснолинейката, но такъв проект не би могло да се реализира от позицията
на настоящата социално-икономическа ситуация и слабото развитие на района като дестинация за
туризъм.

Фиг. 27 Дължина на железопътните линии в крайдунавските общини в км (Общински планове за развитие 2014-2020)

През общините Долна Митрополия и Гулянци преминава жп линията Ясен-Черквица, която е
отклонение от линията София-Варна. Свищов се свързва със същата линия при гара Левски. Белене
разполага с железопътна връзка с линията Свищов-Левски чрез жп възел Ореш, но по нея не се
реализират пътнически превози. Общините Борово, Иваново и Русе са разположени на жп линията
Русе-Г. Оряховица. Мостът над р. Дунав при Русе осигурява свързаност на територията с румънската
столица Букурещ и страните от централна и Източна Европа. Русе разполага с железопътна връзка и
с Варна чрез линията Русе-Самуил-Каспичан. Община Силистра също е свързана с Варна и София, чрез
линията Силистра-Самуил.

Фиг. 28 Железопътна мрежа (Уикипедия, 2017b)

Железопътните връзки между крайдунавските общини са силно затруднени, поради липса на
директна железопътна линия в направление запад-изток (Фиг. 28). За тази цел е необходимо да се
използват линиите между жп възлите Видин, Мездра, Горна Оряховица и Самуил, което значително
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увеличава времето за пътуване. Достъпът с влак до територията на крайдунавските общини по
принцип е затруднен и времето за пътуване е значително, поради амортизацията на релсовите
пътища. Например, достигането от София до Видин отнема 5 ч., но след подобряването на
характристиките на железния път се очаква времето за пътуване да се намали до 150 мин. (ОПР
Видин, 2014-2020).
Въпреки посочените слабости на железопътната инфраструктура, ЖП транспортът е найподходящ за ползване от страна на велосипедните туристи. Общините, които разполагат с ЖП връзки,
предоставят възможност за достъп до поречието на р. Дунав и могат да служат като начало или край
на велосипедните пътувания в разглеждания район.
Възможностите, които предоставя р. Дунав за речен транспорт са от значение за развитието
на велосипеден туризъм най-вече по отношение на фериботните връзки, които осигуряват достъп до
румънския бряг на реката. Фериботите при Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра са подходящи за
ползване от велосипедни туристи.
Пристанищата при Видин, Свищов, Русе и Силистра се използват от круизните кораби, които
осъществяват пътувания по р. Дунав, но част от съоръженията са много остарели и амортизирани, а
близостта на търговски пристанища и стари складове до круизните кейове влошава общото
впечатление (Маринов и др., 2015c).
Освен пристанищата със стопанско значение при Видин, Лом, Оряхово, Сомовит, Русе и
Силистра, съществуват някои по-малки пристанища, повечето от които за съжаление не
функционират. Единственото функциониращо пристанище с местно значение е при Тутракан, а
необходимост от възстановяване имат пристанищата при с. Връв (Брегово), с. Остров и с. Долни Вадин
(Оряхово), с. Байкал (Долна Митрополия), с. Загражден (Гулянци) и с. Ряхово (Сливо поле).
Възстановяването на тези пристанища би позволило предлагането на туристически обиколки, с което
ще се подобри усвояването на туристическия потенциал на р. Дунав.
Транспортната достъпност на общините е по-добре обезпечена в посока север-юг, с което се
осигуряват връзките на района с вътрешността на страната. Фактическата липса на редовна
пътническа речна връзка, в комбинация с липсата на първокласен път, който да свързва общините в
направление запад-изток, е сериозна пречка пред икономическата интеграция на района, както и за
развитието му като туристическа дестинация.

3.3.3 Икономическо развитие
Крайдунавските общини са разположени в рамките на северозападния и северния централен
район за планиране, които се отличават с по-слабо икономическо развитие в сравнение с останалите
райони на страната. Всички седем области, от които са част общините по р. Дунав през 2015 г.
отбелязват по-ниски стойности по показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението (Фиг.
29).
С най-ниски стойности на показателя са областите Силистра (5933 лв.) и Видин (6258 лв.),
което е около два пъти под средната стойност за страната (11 574 лв.). В малко по-добро положение
са икономиките на област Плевен (7 039 лв.), Монтана (7 270 лв.) и Велико Търново (8 288 лв.). Най94

много продукция на човек от населението се произвежда в областите Враца (9 305 лв.) и Русе (9912
лв.).

Фиг. 29 БВП на човек от населението по области (НСИ, 2015)

За сравнение между икономиките на крайдунавските общини е разгледан показателя на
нетните приходи от продажби (Фиг. 30). Сравнението показва сериозните различия в степента на
развитие на местните икономики. Община Русе, като основен център на Северния централен район
за планиране, притежава и най-силно развитата икономика в сравнение с останалите крайдунавски
общини с реализирани приходи над 3,2 млрд. лв. На второ място по този показател е община
Козлодуй - въпреки, че не е областен център, тя реализира над 1 млрд. нетни прходи, поради
функционирането на АЕЦ Козлодуй. Почти на половина по-малко е реализираната продукция от
общините на другите два областни центъра, разположени на р. Дунав – Силистра (560 млн. лв.) и
Видин (522 млн. лв.), както и от община Свищов (527 млн. лв.), която е единствената крайдунавска
община от област Велико Търново. Сред останалите общини се отркояват икономиките на Белене
(527 млн. лв.), Лом (260 млн. лв.), Сливо поле (128 млн. лв.), Оряхово (114 млн. лв.), Тутракан (105
млн. лв.) и Долна Митрополия (93 млн. лв.). Останалите крайдунавски общини се отличават с
ограничени икономически възможности. Между 40 и 63 млн. лв са реализираните приходи от
общините Димово, Вълчедръм, Ситово и Иваново. Най-слаби са икономиките в общините Гулянци,
Ценово, Борово, Мизия, Ново село и Брегово.

Фиг. 30 Нетни приходи от продажби в крайдунавските общини за 2011 г. (Общински планове за развитие 2014-2020)
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Територията на крайдунавските общини разполага с много благоприятни условия за развитие
на селското стопанство. Отрасълът е традиционен и в сравнение с останалите икономически сектори,
най-бързо се адаптира към новите икономически реалности след кризата през 90-те години. Селското
стопанство е развито във всички крайдунавски общини, а за по-голямата част то е
структуроопределящо за икономиката. Аграрният сектор е водещ в общините Брегово, Ново село,
Димово, Вълчедръм, Мизия, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Ценово, Борово,
Иваново, Тутракан, Главиница и Ситово. Най-силно развито е растениевъдството, като основно се
отглеждат зърнени (пшеница, царевица и ечемик ) и технически култури (слънчоглед и рапица).
Крайдунавските общини попадат в придунавския подрайон на Севернобългарския лозарски район
(Пенин и др., 2002). Поради по-ниските температури в района се отглеждат около 1/3 от лозята в
страната, сред които е и местния сорт гъмза. Широко застъпено е също зеленчукопроизводството и
овощарството, а също така животновъдството и пчеларството. Предвид ограниченото
разпространение на горите в изследваната територия, горското стопанство е слабозасътпено. От
друга страна, р. Дунав и някои микроязовири се използват за риболов и рибовъдство, но тази дейност
е по-скоро с местно значение.
Доброто състояние на селското стопанство благоприятства развитието на туризма и в частност
велотуризма, като осигурява възможност за потребление на местни хранителни продукти.
Потенциалът на всички общини за развитие на биологично производство се разглежда като
перспективна дейност за бъдещо развитие, с което може да се подобри качеството на
произвежданите храни. Повсеместното разпространение на земеделието в голяма степен определя
пейзажа на територията, което е от голямо значение за велотуризма, тъй като туристическите
пътувания с велосипед се случват именно в неурбанизираните територии. От една страна това може
да е привлекателно, но от друга, твърде еднообразният пейзаж на обширни територии може да
доведе до монотонност на преживяването в някои участъци.
Промишлеността е структуроопределящ отрасъл за общините Лом, Козлодуй, Оряхово,
Свищов, Русе и Сливо поле. Липсата на значими находища на полезни изкопаеми в крайдунавските
общини е причина големите предприятията на тежката промишленост да са съсрадоточени в близост
до речните пристанища, чрез които се доставят суровините за тяхното функциониране. Изследваната
територия попада в обхвата на дунавския електропроизводствен район и включва АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ
Русе и Русе-запад и заводските ТЕЦ към промишлените предприятия във Видин и Свищов. Соларни
централи функционират в общините Лом, Силистра и Долна Митрополия. Ветрогенератори са
изградени в община Гулянци.
Машиностроителните предприятия, които функционират в крайдунавските общини, са
специалирани в областите на транспортното и селскостопанскто машиностроене. Русенската
корабостроителница за съжаление е в много тежко състояние и бъдещето ѝ е под въпрос, тъй като
попада в списъка на длъжниците на Корпоративна търговска банка и към 2017 г. се продава на търг.
В Тутракан успешно работи предприятие за леки плавателни съдове, вкл. лодки и каяци. В Русе,
Видин, Белене, Свищов и Долна митрополия е развито селскостопанското машиностроене чрез
производство на резервни части за селскостопанска техника.
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Химическата промишленост е слабо застъпена в икономиките на крайдунавските общини. Във
Видин функционира химически комбинат, а в Сливо поле има предприятие за производство на
биогорива. Строителни материали се произвеждат във Видин и Русе, а в Силистра функционра
лесопромишлен комбинат. Целолузно-хартиената промишленост е развита в Свищов, Мизия и Русе.
Мебелни предприятия функционрат в Долна Митрополия и Белене. Предприятия от леката
промишленост функционрат във Видин, Козлодуй, Оряхово, Белене, Свищов, Долна Митрополия,
Русе и Сливо поле.
Силно развитият аграрен сектор крайдунавските общини определя развитието на хранителновкусовата промишленост. Отрасловата структура включва мелничарската и фуражната
промишленост. По-големи предприятия функционират във Видин, Свищов, Козлодуй. В Долна
Митрополия съществува предприятие за преработка на маслодайни култури, както и производство
на захар. Захарни изделия се произвеждат в Козлодуй и Лом. Пивоварен комбинат функционира в
Лом, а вино се произвежда в Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Свищов и Русе. Месопреработващата
промишленост е развита в Козлодуй и Свищов.
Обслужващият сектор е водещ за общините Видин, Русе и Силистра, които се явяват и областни
центрове. Останалите крайдунавски общини също имат развит третичен сектор, който обслужва
останалите икономически отрасли и населението. Търговският сектор е повсеместно разпространен,
а предлаганият асортимент зависи от големината на населените места. Освен местното население, в
търговските обекти се обслужват и велосипедните туристи, които зависят от снабдеността в
магазините, за да набавят необходимите им стоки в населените места, откъдето преминават.
Ограниченото разпространение на промишлеността в района благоприятства развитието на
велосипеден туризъм, поради липса на сериозни екологични проблеми и запазения провинциален
ландшафт в повечето общини. Продукцията на хранително-вкусовата промишленост може да се
реализира пряко в туристическите предприятия в района. Винопроизводителните центрове дори
предлагат дегустация директно на туристи. Въпреки това, тясната специализация на икономиките на
повечето общини ги поставя в зависимост на доставки от други региони и ограничава
мултипликационния ефект, създаван от туризма. От друга страна, наличието на традиционни
производства ограничава риска от изпадане на икономиката в зависимост от един единствен отрасъл,
например туризма.

3.4 Съвременно състояние на туризма
3.4.1 Настанителна база на туризма
Общият капацитет на настанителната база на туризма в крайдунавските общини по данни на
НСИ за 2016 г. е 4 250 легла, разположени в 103 обекта. Това представлява 3,09% от леглата и 1,4%
от заведенията за настаняване в страната.
Настанителната база на туризма е много неравномерно разпределена в крайдунавските
общини. Според официалната статистика, само в половината от тях функционират места за
настаняване (Фиг. 31).
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Фиг. 31 Леглови капацитет на настанителната база в крайдунавските общини (НСИ, 2016)

По данни за 2016 г. в община Русе са концентрирани над 1/3 от всички легла на изследвания
район (Табл. 9). В общините Видин и Силистра са разположени общо 1/4 от леглата, а в община
Свищов други 18%. Общо в четирите посочени общини са концентрирани 81% от всички легла в
крайдунавските общини. Останалите легла са разпределени в общините Козлодуй, Лом, Иваново,
Белене и Тутракан, където делът им варира между 2 и 6 %. Единични обекти с капацитет между 10 и
20 легла функцинират в Димово и Оряхово.
В сравнение с данните за 2008 г., общият настанителен капацитет в крайдунавските общини
се е увеличил със 721 легла (+20%). Броят на леглата се запазва постоянен в общините Русе, Лом и
Козлодуй. Най-много нови легла в периода между 2008 и 2016 г. са разкрити в общините Белене и
Иваново, като увеличението на общия капацитет е съответно 5,5 и 8,5 пъти. Допълнителни легла са
разкрити също в общините Видин и Силистра (увеличение с около 1/4), а най-голям абсолютен брой
нови легла са създадени в община Свищов, където общият капацитет е почти удвоен. Намаление на
леглата с около 1/4 се наблюдава в Оряхово и Тутракан.

Димово

Лом

Козлодуй

Оряхово

Белене

Свищов

Иваново

Русе

Тутракан

Силистра

Всичко

2016

2008

Легла
Обекти
Ср. капацитет
Дял легла
Легла
Обекти
Ср. капацитет
Дял легла
Прираст на леглата %

Видин

Табл. 9 Настанителна база на туризма (НСИ, 2008, 2016)

497
19
26
14%
605
21
29
14%
22

8
1
8
0%
38
2
19
1%
375

165
2
83
5%
173
4
43
4%
5

223
4
56
6%
216
6
36
5%
-3

28
2
14
1%
20
1
20
1%
-29

16
1
16
1%
104
3
35
2%
550

431
5
86
12%
798
11
73
19%
85

18
1
18
1%
153
6
26
4%
750

1594
35
46
45%
1558
33
47
37%
-2

83
5
17
2%
62
3
21
2%
-25

412
13
32
12%
523
13
40
12%
27

3475
88
39
100%
4250
103
41
100%
20

По данни на НСИ за 2016г., средният капацитет на заведенията за настаняване в
крайдунавските общини е 41 легла. С по-голям среден капацитет са обектите в общините с по-големи
градски центрове – Русе, Силистра, Видин, Свищов, Лом и Козлодуй. В по-малките общини, обектите
разполагат и с по-малко легла – средно между 20 и 35.
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Наличните данни по вид и категория на настанителната база (НСИ, 2015) показват, че
основната част от леглата са разположени в хотели (Фиг. 32). Като изключим общините Козлодуй,
Иваново, Русе и Силистра, в хотели се намират почти 100% от леглата в останалите общини. Наймалък е делът на леглата в хотели в община Иваново (под 40%), Козлодуй и Русе (около 50%), за
сметка на повече легла в местата за настаняване, означени като „други“.

Фиг. 32 Структура на настанителната база по вид и категория – дял от леглата (НСИ, 2015)

Структурата на настанителната база според дела на леглата в места за настаняване с различна
категория се доминира от легла в нискокатегорийни обекти. Всички места за настаняване в общините
Лом, Оряхово, Свищов и Тутракан са категория 1 и 2 звезди. Най-голям е делът на леглата в обекти с
3 звезди във Видин (над 75%) и Козлодуй (над 50%). В Иваново и Белене също има значителен дял
легла в обекти с 3 звезди – съответно 47% и 31%. Легла в места за настаняване с 4 звезди има само в
Русе и Силистра, а единственият хотел с категория 5 звезди се намира в Силистра.
Според официалната статистика, останалите крайдунавски общини не разполагат с места за
настаняване. Реалните наблюдения показват, че в общините Ново село, Долна митрополия и Никопол
функционират единични места за настаняване, но очевидно, информацията за тяхната дейност не
фигурира в данните на Националния статистически институт.

3.4.2 Туристическо търсене
По данни на НСИ общият брой на пренощувалите лица през 2016 г. в места за настаняване в
крайдунавските общини възлиза на 158 хил. д. (Табл. 10), което представлява 2,2% от стойността на
този показател за страната. Те са реализирали 259 хил. нощувки, което формира среден престой от
1,6 дни (спрямо 3,5 дни средно за страната). Поради по-ниския среден престой на туристите,
разглежданият район формира едва 1% от нощувките в национален план.
Най-голям брой нощувки през 2016 г. са реализирани в общините Русе (134 хил.), Видин (36
хил.) и Силистра (28 хил.), а общият им дял надхвърля 75% от сбора на нощувките във всички
крайдунавски общини през 2016 г. Сред останалите общини единствено в Свищов и Козлодуй са
регистрирани около 20 хил. нощувки (съответно 9 и 7 %), докато в Лом и Иваново отчитат под 6 хил.
нощувки (2%). Незначителен е броят на нощувките в Димово, Белене, Тутракан и Оряхово (под 1%).
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Показатели на търсенето през 2008 г.
Нощувки
32949
255 6587 23129
Пренощували
22734
240 5334
8348
Показатели на търсенето през 2016 г.
Нощувки
36654 1480 5984 19236
Пренощували
28497 1176 3446
6299
Териториално разпределение на търсенето, 2016 г.
Нощувки
14%
1%
2%
7%
Пренощували
15%
0%
2%
4%

Всичко

Силистра

Тутракан

Русе

Иваново

Свищов

Белене

Оряхово

Козлодуй

Лом

Димово

Видин

Табл. 10 Показатели на туристическото търсенето в крайдунавските общини (НСИ, 2008, 2016)

2167
1030

1798
606

34008
17900

1209
1209

130859
84780

2845
1691

29503
21849

265309
165721

716
237

1580
632

22143
10518

5813
3574

134709
82900

1820
1516

28789
19523

258924
158318

0%
0%

1%
0%

9%
8%

2%
2%

52%
53%

1%
2%

11%
13%

100%
100%

При сравнение на данните от 2008 и 2016 г. става ясно, че реализираните нощувки в
крайдунавските общини намаляват с 2% (Фиг. 33). Сериозно намаление на нощувките, спрямо
данните от 2008 г., се отбелязва в общините Оряхово (-67%,), Тутракан (-36%) и Белене (-12%.), а помалко в Козлодуй и Лом (съответно -17 и -9%). Значително увеличение на нощувките се наблюдава в
общините Димово (близо 5 пъти) и Иваново (близо 4 пъти), но големият ръст е спрямо малък
абсолютен брой на нощувките. Общините Русе и Силистра запазват относителна стабилност на
туристическите потоци в сравнение с останалите общини (между -2% и 3%). По-сериозен ръст спрямо
2008 г. се наблюдава в община Видин, където през 2016 г. са реализирани с 11% повече нощувки.

Фиг. 33 Прираст на реализираните нощувки в крайдунавсктие общини през 2016 г. спрямо 2008 г. (НСИ, 2008, 2016)

Пренощувалите лица в крайдунавските общини през 2016 г. намаляват с 4% спрямо данните
за 2008 г. Най-сериозен е спадът на посетителите в Оряхово (-77%), Лом (-35%) и Козлодуй (-25%), а в
по-малка степен в Силистра (-11%), Тутракан (-10%) и Русе (-2%). Намаленията в посочените общини
се компенсират от повече посетители в общините Димово (близо 3 пъти), Иваново (близо 2 пъти),
Свищов (41%) и Видин (25%).
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Най-много нощувки са реализирани от българи – 74% за целия район (Фиг. 34). Нощувките от
българи силно доминират в общините Тутракан, Свищов, Белене, Иваново, Оряхово и Лом (над 80%).
Най-много нощувки от чужденци има в Русе (33%), Видин (27%), Силистра и Козлодуй (по 22%).

Фиг. 34 Структура на реализираните нощувки в крайдунавските общини според страната на произход (НСИ, 2016)

Средният престой на туристите варира между 1,2 и 3,1 дни (Табл. 11). Повечето общини,
включително тези с голям брой на нощувки и посетители (Русе, Силистра и Видин), отбелязват среден
престой между 1,3 и 1,6 дни. В общините от централната част на изследвания район (Козлодуй,
Оряхово, Белене, Свищов) средният престой е по-висок (между 2,1 и 3,1 дни), което се дължи повероятно на делови пътувания, отколкото на ваканционен престой. Чужденците се отличават с малко
по-дълъг среден престой – 1,9 дни в сравнение с българите – 1,6 дни. Единствено в общините
Иваново и Димово българите реализират повече нощувки от един посетител спрямо чужденците.

Общо
- българи
- чужденци

1,3
1,2
1,6

1,3
1,3
1,0

1,7
1,7
2,3

3,1
2,8
4,2

3,0
3,4
1,7

2,5
2,6
1,5

2,1
2,1
3,1

1,6
1,7
1,4

1,6
1,5
1,9

1,2
1,2
-

1,5
1,4
1,6

Всичко

Силистра

Тутракан

Русе

Иваново

Свищов

Белене

Оряхово

Козлодуй

Лом

Димово

Видин

Табл. 11 Среден престой в места за настаняване в крайдунавските общини (НСИ, 2016)

1,6
1,6
1,9

Наличните данни за търсенето по видове заведения за настаняване (НСИ, 2015) показват, че
основната част от нощувките са в хотели, съответстващо на високия дял легла в хотели за повечето
общини (Фиг. 35). По-малък е делът на нощувките в хотели за общините Русе, Козлодуй и Иваново.
Нощувките в местата за настаняване от група „други“ са с най-висок дял в Иваново (над 80%). Нощувки
в къмпинги са регистрирани единствено в община Димово.
В общините Димово, Лом, Оряхово, Свищов, и Тутракан са реализирани нощувки само в
нискокатегорийни обекти поради липсата на обекти с 3 и повече звезди. В общините Силистра и
Иваново повече от половината нощувки са реализирани в обекти с 1 и 2 звезди. Най-голям е делът на
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реализираните нощувки в места за настаняване с 3 звезди в общините Видин, Козлодуй и Белене –
над 80%. В целия разглеждан район делът на реализираните нощувки във висококатегорийни обекти
с 4 и 5 звезди се равнява на 22%. Основната част от тези нощувки са реализирани в 4-звездните обекти
в община Русе (37% от всички нощувки в общината) и в 5-звездния хотел в община Силистра (23% от
всички нощувки в общината).

Фиг. 35 Реализирани нощувки по вид и категория (НСИ, 2015)

3.4.3 Ефективност на настанителната база
Общите приходи от нощувки през 2016 г. в крайдунавските общини възлизат на 11,2 млн. лв.
(Табл. 12), което представлява 0,9% от приходите от нощувки в страната.

Териториално разпределение на приходите от нощувки
Общо - дял
14%
0%
2%
5%
0%
1%
5%
Разпределение на приходите от нощувки на българи и чужденци
Общо (хил. лв.)
1542
28
171
512
33
57
547
- българи
73% 81% 84%
64% 87% 88%
94%
- чужденци
27% 19% 16%
36% 13% 12%
6%
Среден приход от 1 нощувка
Общо (лв.)
42
19
29
27
46
36
25
- българи
42
19
29
22
45
34
24
- чужденци
43
18
29
44
49
56
34

Всичко

Силистра

Тутракан

Русе

Иваново

Свищов

Белене

Оряхово

Козлодуй

Лом

Димово

Видин

Табл. 12 Приходи от нощувки в места за настаняване в крайдунавските общини (НСИ, 2016)

3%

61%

1%

10%

100%

295
87%
13%

6808
61%
39%

69
100%
0%

1178
75%
25%

11239
70%
30%

51
49
65

51
46
61

38
38
0

41
39
47

43
39
55

Повече от половината приходи на целия район са реализирани в община Русе – 6,8 млн. лв.
Значително по-малко са приходите на общините Видин и Силистра, съответно 1,5 и 1,1 млн. лв. От
останалите общини единствено в Козлодуй и Свищов са реализирани над 500 хил. лв. приходи от
нощувки. От по-малките общини се откроява Иваново, където приходите от нощувки възлизат на 295
хил. лв., докато в община Лом са реализирани нощувки за 171 хил. лв. В останалите общини прихоите
са по-малко от 100 хил. лв. – Тутракан (69 хил.), Белене (57 хил.), Оряхово (33 хил.) и Димово (28 хил.).
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Приходите от нощувки според страната на произход в по-голямата си част (70%) са
реализирани от нощувки на българи, но при значително по-ниски стойности на приходите от 1
нощувка в сравнение с чужденците (съответно 39 лв. и 55 лв). Това може да се обясни с ползването
на повече двойни стаи като единични, което значително оскъпява нощувката, както и с
предпочитанията на чужденците към стаи, които се продават на по-високи цени, поради наличие на
хубава гледка и/или допълнителни удобства. Най-високи са приходите от 1 нощувка в общините Русе,
Иваново, Оряхово, Видин и Силситра, а най-ниски - в Димово и Свищов.
Общата заетост на настанителната база в крайдунавските общини е 18%, а по показателя
приход от 1 легло в района се реализират 2 644 лв. С най-добри показатели за ефективност на
настанителната база е община Русе (Фиг. 36). При 37% от леглата в изследвания район, в община Русе
са реализирани 52% от нощувките и 61% от приходите. Заетостта на легловата база е 25%, а
средногодишният приход от 1 легло е 4 369 лв., което е над средното за района.
В общините Видин и Силистра заетостта и средният приход от 1 легло е близък до средното
за района, като в Силистра ефективността е малко по-ниска, тъй като с 12% от леглата се реализират
11% от нощувките и 10% от приходите, докато във Видин тези дялове са по 14%. В Козлодуй заетостта
е по-висока от средното за района, но поради по-ниските приходи от нощувки средният приход на
едно легло остава под средното.
В останалите общини заетостта е значително под средното за района и варира между 5% и
12%. Общините Белене и Свищов показват най-ниска ефективност. В Белене заетостта на легловата
база е 5% и с 1 легло се реализират 549 лв. приходи. В Свищов базата се използва неефективно – с
19% от леглата в района се реализират 9% от нощувките и 6% от приходите, при заетост от 8% и 685
лв приходи от 1 легло.
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Фиг. 36 Показатели на ефективността и териториално разпределение в дейността на местата за настаняване в
крайдунавските общини (НСИ, 2016)

Местата за настаняване в общините Иваново и Лом, които имат съответно 3,6% и 4,1% от
леглата, работят при ниска заетост (съответно 12% и 10%), но поради високите приходи от 1 нощувка
в Иваново, там се реализират почти двойно повече приходи от 1 легло, съответно 1 928 лв. в Иваново
и 990 лв. в Лом.р
От общините с най-малко легла в Оряхово се реализират най-много приходи на 1 легло (1 634
лв.) при ниска заетост (10%), поради високия приход от 1 нощувка (46 лв.). В общините Тутракан и
Димово заетостта на леглата е много ниска (8%), но поради двойно по-висок приход от 1 нощувка в
Тутракан (38 лв.) приходът от 1 легло е 1 110 лв., в сравнение с Димово – 740 лв.
***
Туризмът не е водещ в икономиката на крайдунавските общини и дори в половината от тях
липсва настанителна база. Отрасълът е най-добре развит в общините Видин, Свищов, Русе и
Силистра, където са съсредоточени основната част от леглата и нощувките, заедно с разнообразие от
забележителности на природното и културното наследство. В по-малките общини, където има
туристическо предлагане, то е с много ограничен обем. В общините Лом и Козлодуй туризмът
обслужва по-скоро деловите посещения, свързани с транспортната и промишлената специализация
на тези общини. Към тази група може да се причисли и Белене, поради активиране на процеса за
изграждане на АЕЦ там. Община Иваново и в по-малка степен Тутракан и Белене, се специализират в
предлагането на продуктите на екотуризма и културно-познавателния туризъм. Общините Оряхово и
Димово имат незначителен дял в туристическото предлагане на района, поради което развитието на
туризма в тях е силно ограничено, подобно на общините, в които изобщо няма места за настаняване.
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Въпреки, че предлагането и търсенето на туризъм в района е концентрирано в няколко
общини, настанителната база не се използва ефективно, което се израява в ниската заетост и краткия
среден престой на туристите. Ограничено е също така използването на потенциала за развитие на
круизен туризъм, който може да допринесе за туристическото развитие на района. Същевременно,
прегледът на общинските планове за развитие показва, че почти всички общини, в които няма
изградена настанителна база разглеждат туризма като потенциален и приоритетен сектор, чието
развитие може да допълни селскостопанския профил на местните икономики, чрез развитие на
специализирани видове туризъм – селски, екологичен, винен, велосипеден и културно-познавателен
туризъм. В това отношение изглежда се подценява потенциала за развитие на риболовен туризъм,
не само за любители риболовци, но и за по-широка аудитория, чрез предлагане на разходки с местни
рибари. Въпреки всичко, намеренията за стимулиране на такова развитие са недостатъчно финансово
и организационно обезпечени, и се свеждат до фрагментирани дейности, които засягат една или
друга община. В това отношение сериозен недостатък за туристическото развитие в района е липсата
на регионална организационна структура, която да координира общи дейности по развитие на
продукта на целия Дунавски туристически район, от който са част и крайдунавските общини. Такава
организация е предвидена в Закона за туризма (2013) и Концепцията за туристическо райониране на
България (2015), чрез учредяване на органзиация за управление на турисическия район, но
инициативата за това е изцяло в ръцете на общините, а между тях все още липсва активен диалог по
този въпрос.
Общото състояние на туризма е ключов фактор за развитие на велосипеден туризъм в
крайдунавските общини. Като основен недостатък в това отношение се явява липсата на места за
настаняване в повечето общини, както и почти пълната липса на къмпинги, които са предпочитано
място за настаняване сред чуждестранните велотуристи. Все пак, наличната база на туризма е
разпределена достатъчно равномерно, така че разстоянието между общините с налично настаняване
не превишава разстоянието, което може да се измине с велосипед за един ден. По този начин става
възможно осъществяването на обиколно велосипедно пътуване, в което да бъдат посетени всички
крайдунавски общини.
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4

Четвърта глава: Актуално състояние и перспективи на велосипедния
туризъм в българското поречие на р. Дунав

4.1 Предлагане на велосипеден туризъм
Основополагащото значение на велосипедния маршрут за продукта, свързан с туристически
пътувания с велосипед, го превръща в задължителна предпоставка за развитие на велосипеден
туризъм в дестинацията. Разглеждането на велосипедния маршрут като централна тема в
предлагането на велосипеден туризъм и обвързването му с различните елементи на туристическия
продукт позволява да бъдат откроени определени дефицити, които са пречка за привличане на
повече велосипедни туристи в българските крайдунавски общини.
През разглежданата територия преминава международният Дунавски велосипеден маршрут
(Фиг. 37), който е част от мрежата ЕвроВело под номер 6 Атлантическия океан – Черно море. Освен
него, съществуват инициативи за разработване на регионални велосипедни маршрути в областите
Видин и Русе, които се свързвани с ЕвроВело 6 и осигуряват достъп до забележителности във
вътрешността на страната.

Фиг. 37 Дунавският велосипеден маршрут в България, като част от ЕвроВело мрежата (EuroVelo, 2016)

Велосипедните маршрути са необходимо условие за организиране на велосипедни събития,
които също са разгледани като специфична част от предлагането на велосипеден туризъм.
Велосипедният маратон Дунав Ултра е резултат на частна инициатива и преминава по българския
участък на Дунавския маршрут, като след Силистра продължава към черноморското крайбрежие и
завършва при Дуранкулак. По този начин събитието допълнително обогатява и подпомага
реализацията на продукта на велосипедния туризъм в разглеждания район.
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4.1.1 Дунавски велосипеден маршрут ЕвроВело 6 в България
Дунавският велосипеден маршрут е част от ЕвроВело мрежата и затова е необходимо да
отговаря на условия като безопасност, атрактивност, удобство и непрекъснатост. За развитието на
непрекъснат маршрут, основополагащ е изборът на такова трасе, при което в максимална степен се
използват възможностите за адаптиране на съществуващата инфраструктура и същевременно е
осигурен удобен и безопасен достъп до забележителностите в различните части на маршрута. Това
изисква анализ на характеристиките на пътната инфраструктура, основните туристически ресурси и
състоянието на обслужващия сектор по маршрута.
За да бъде разгледан подробно в настоящия анализ, Дунавският велосипеден маршрут е
разделен условно на девет етапа. В началото и края на всеки етап са подбрани крайбрежни населени
места, в които се съсрадоточават разнообразни обекти на обслужващия сектор. Разстоянията на
етапите варират между 50 и 100 км, с което попадат в диапазона на дистанцията, изминавана с
велосипед от повечето туристи в рамките на един ден.
Разделянето на дневни етапи е продиктувано от модела на туристическата система при
велосипедния туризъм, разработен от Lamont (2009 b), където центровете на местната туристическа
дестинация са свързани с второстепенен транзитен маршрут (виж раздел 1.2.2). Следвайки модела,
целият маршрут може да се представи като поредица от дестинации и транзитни маршрути, които ги
свързват (Фиг. 38)

Фиг. 38 Пространствена концептуализация на Дунавския велосипеден маршрут в българския участък

Трасето на Дунавския велосипеден маршрут в България не може да бъде дефинирано
еднозначно, тъй като се разполага изключително по съществуващи пътища, които не са адаптирани
към нуждите на велосипедистите. В зависимост от характеристики, като денивелация, близост до р.
Дунав или обем на моторизирания трафик, определени пътни участъци са повече или по-малко
подходящи за велотуризъм. В някои случаи, по маршрута има възможни отклонения от най-прекия
път, които имат предимства по отношение на една или няколко характеристики. В условията на липса
на държавна политика за развитие и цялостно маркиране на маршрута, се налага всеки велотурист
самостоятелно да избира пътищата, които ще ползва за етапите, където съществува такъв избор. В
следващото изложение такива участъци ще бъдат разгледани като отклонения, т.е. алтернативни
варианти за преминаване на маршрута.
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4.1.1.1

Пътна инфраструктура
В България Дунавският велосипеден маршрут ползва предимно пътищата от републиканската
пътна мрежа, както и някои общински пътища (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). При някои от отклоненията по
маршрута се налага използването на черни пътища, които са разположени по-близо до р. Дунав, но
състоянието им в момента не отговаря на изискванията на ЕвроВело за пътна настилка. Списък на
пътищата е представен в Табл. 13, а профилът на релефа е представен графично в ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
Табл. 13 Пътна инфраструктура, дължина на етапите и денивелации по Дунавския велосипеден маршрут в България

Етап

Пътни участъци и населени места

Брегово – Видин

III-122 (Брегово – Балей – Куделин – Връв – Ново село –
Флорентин – Ясен – Неговановци – Капитановци – Видин)

Отклонение
Кошава

Дълж
ина
42 км

Изкачв
ане
120 м

Спуск
ане
120 м

Черен път (Ясен – Гомотарци), общински път
(Гомотарци – Кошава),
IV-1221 (Кошава – Кутово – Антимово –Видин)
I-1 (Видин – Дунавци), II-11 (Дунавци – Цар Симоеоново –
Ботево – Арчар – Добри дол – Сливата – Орсоя – Лом)

60 км

130 м

130 м

59 км

120 м

320 м

II-11 (Лом – Ковачица – Горни Цибър – Козлодуй – Хърлец
– Гложене – Мизия),
II-15 (Мизия – Сараево – Оряхово)
II-11 (Оряхово – Лесковец – Остров – Крушовене – Байкал)

74 км

410 м

370 м

54 км

420 м

460 м

Байкал – Никопол

II-11 (Байкал – Гиген), общински път (Гиген – Загражден –
Дъбован – Гулянци), II-11 (Гулянци – Милковица – Долни
Вит – Сомовит – Черквица), II-34 (Черквица – Никопол)

54 км

140 м

140 м

Никопол – Свищов

II-52 (Никопол – Любеново – Лозица – Бяла вода – Деков –
Ореш – Свищов)
IV-5202 (Деков – Белене), общински път (Белене –
площадка АЕЦ – Свищов)
II-52 (Свищов – Вардим – Новград – Кривина – Батин –
Мечка), общински път (Мечка – Иваново), III-501 (Иваново
– Басарбово – Русе)
IV-5201 – II-54 (Новград – Джулюница – Ценово),
IV-5402 – I-5 – IV-5001 (Ценово – Обретеник – Две могили),
III-501 (Две могили - Иваново)

50 км

260 м

220 м

58 км

260 м

220 м

88 км

740 м

770 м

Видин – Лом
Лом – Оряхово

Оряхово – Байкал

Отклонение
Белене
Свищов – Русе

Отклонение
Ценово
Русе – Тутракан
Отклонение
Мартен, Ряхово
Тутракан –
Силистра
Отклонение
Гарван

108

II-21 (Русе – Мартен – Сливо поле – Бръшлен – Нова Черна
– Тутракан)
Общински път (Мартен – Сандрово) Общински път
(Сливо поле – Ряхово – Бабово)
II-21 (Тутракан – Търновци – Богданци – Коларово –
Сребърна – Айдемир)
III-213 (Айдемир – Силистра)
Общински път (Пожарево – Дунавец – М. Преславец),
черен път (М. Преславец – Гарван), общински път
(Гарван – Попина), черен път (Попина – Ветрен),
общински път (Ветрен – Сребърна)

91 км

830 м

860 м

58 км

100 м

20 м

63 км

100 м

20 м

59 км

400 м

490 м

70 км

660 м

650 м

В началото на първия етап, маршрутът се свързва със сръбския участък през ГКПП Брегово. От
Брегово се поема на север по третокласен път 122 успоредно на течението на р. Тимок и след това на
изток покрай р. Дунав. При с. Ясен път III-122 продължава на югоизток към Видин и предоставя пряка
връзка към града. Общата дължина на етапа е 42 км, а денивелацията за преодоляване е 120 м. в
двете посоки. От с. Ясен на изток е възможно отклонение по черен път до с. Гомотарци, където се
осъществява връзка с общински пътища през селата Кошава, Кутово и Антимово, които следват
големия завой на р. Дунав на север от Видин. Общата дължина на етапа с отклонението е 60 км., а
денивелацията е 130 м. в двете посоки.
Във втория етап, след Видин маршрутът продължава на юг за кратко по първокласен път 1 до
Дунавци, където поема на изток по второкласен път 11. В участъка до с. Арчар пътят следва
дунавското крайбрежие, а след това преминава от южната страна на Арчаро-Орсойската низина, за
да достигне до Лом. Общата дължина на този етап е 59 км. Изкачването в посока Лом е 120 м., а в
посока Видин е 320 м.
В третия етап маршрутът продължава в източна посока по път II-11, който през изкачвания,
равни участъци и спускания преминава през характерните за тази част на Дунавската равнина
‚златии‘. Етапът продължава южно от Козлодуйската низина и пресича долината на р. Огоста. В Мизия
маршрутът се отклонява по второкласен път 15 за да се насочи на север и да достигне отново
дунавското крайбрежие. Третият етап завършва в Оряхово, където маршрутът се връща на
второкласен път 11. Общата дължина на етапа е 74 км, изкачването в посока Оряхово е 410 м., а в
посока Лом е 370 м.
В началото на четвъртия етап, маршрутът се изкачва над Оряхово, където се разкрива красива
гледа към Островската низина и р. Дунав. След това пътят се спуска и преминава южно от низината,
като при с. Остров отново следва стръмно изкачване на следващото льосово плато – Равнището.
Маршрутът продължава с плавно спускане към долината на р. Искър и след като я достигне, се
отклонява на север по левия бряг на реката, за да се насочи към с. Байкал, откъдето има излаз на р.
Дунав. Дължината на етапа е 54 км.; изкачването в посока Байкал е 420 м., а в посока Оряхово е 460
м.
Петият етап продължава по път II-11, който пресича р. Искър за да достигне с. Гиген. Оттам
маршрутът се отколонява на север по общински път през селата Загражден и Дъбован, който обикаля
Чернополската низина от север, за да се включи отново в път II-11 при Гулянци. След като пресече р.
Вит, маршрутът продължава на север, за да достигне до р. Дунав при с. Сомовит, където се изкачва
стръмно по северното разклонение на Плевенските височини и плавно се спуска към долината на р.
Осъм. След пресичането на реката път II-11 се включва във второкласен път 34, който преминава
панорамно покрай дунавския бряг на изток до Никопол. Общата дължина на етапа е 54 км, а
изкачването е 140 м. в двете посоки.
В шестия етап, маршрутът продължава на юг по път II-52 с изкачване на Никополското плато,
след което се спуска на изток към Свищовско-Беленската низина. Преминавайки южно от низината
път II-52 достига Свищов. Дължината на този етап е 50 км., изкачването в посока Свищов е 260 м., а в
посока Никопол е 220 м. Етапът може да бъде удължен с отклонение през Белене, което използва
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общински път IV-5202 за да достигне крайдунавския град. Оттам отклонението продължава по
общински път, който заобикаля от юг площадката на АЕЦ Белене и продължава на изток за да се
включи в път II-52 в началото на Свищов. Общата дължина на етапа с отклонението е 58 км., а
денивелацията е същата както при основния етап.
Седмият етап от маршрута има два варианта за преминаване, които се отличават значително
един от друг. В началото етапът следва път II-52 на изток, преминава в южната част на Вардимската
низина и достига до поречието на р. Янтра при с. Новград. Оттук е възможно да се продължи по
второкласен път 52, който е разположен близо до дунавското крайбрежие, но в някои участъци се
състои от черен път, тъй като асфалтов път от клас II все още не е изграден. При с. Новград път II-52
пресича р. Янтра и продължава на север към дунавския бряг. Оттам по черен път, който следва
южната страна на Батинската низина се достига асфалтов път, който води до с. Батин. Пътят
продължава на югоизток и след като преодолее един хълм, преди с. Горно Абланово, отново по черен
път, на север се достига дунавския бряг при Абланската низина. Там черният път се свързва с асфалтов
път, който се изкачва и спуска по хълма преди с. Мечка. Етапът продължава с още едно изкачване,
след което по общински път на изток се достига с. Иваново пресичайки първокласен път 5. В
последния участък маршрутът следва третокласен път 501 на север покрай р. Русенски Лом и достига
Русе. Това е най-дългият етап – 88 км, както и най-стръмният – изкачването в посока Русе е 740 м., а
в посока Свищов – 770 м.
Отклонението в седмият етап започва от с. Новград и следва на юг път IV-5201, който се
вклюва в път II-54 за да достигне с. Ценово. Оттам по път IV-5402 се пресича р. Янтра и на изток след
две дълги изкачвания и едно спускане се достига с. Обретеник. Оттам е необходимо да се изминат 2
км по първокласен път 5, за да се достигне общински път IV-5001, който води до Две могили и се
свързва с път III-501 за Русе. Тъй като отклонението се състои само от асфалтирани пътища,
официалното трасе на ЕвроВело 6 преминава през с. Ценово. С отклонението, етапът става още подълъг – 91 км. Увеличават се и изкачванията на 830 м. в посока Русе и 860 м. в посока Свищов.
Осмият етап от маршрута свързва Русе с Тутракан и използва второкласен път 21, който
преминава в южната част на Бръшлянската низина. Дължината на етапа е 58 км., а денивелацията е
незначителна. Изкачването в посока Тутракан е 100 м., а в посока Русе е 20м. На две места има
възможност за отклонения на север по общински пътища, които свързват селата Мартен, Сандрово и
Ряхово с главния път. С тези отклонения етапът се удължава до 63 км., а денивелацията се запазва.
Последният девети етап също има два много различни варианта за преминаване. По-краткият
от тях следва път II-21 до Айдемир, след което се отклонява по третокласен път 213 за да достигне
Силистра. Дължината на етапа по този начин е 59 км., а денивелацията е значитеелна. Изкачването в
посока Силистра е 400 м., а в посока Тутракан е 490 м. Алтернативният вариант се отклонява след
излизането от Тутракан към с. Пожарево, където излиза на дунавския бряг. Маршрутът ползва малки
общински пътища покрай реката, за да достигне до Резерват Малък Преславец, където напуска брега
и на юг се насочва към едноименното село. Между с. Малък Преславец и с. Гарван може да се
премине по черен път, който пресича хълма разделящ двете села. От с. Гарван общински асфалтов
път през още един хълм осигурява връзка със с. Попина, където маршрутът може да продължи на
изток през Попино-Гарванската низина и по черен път да се свърже с асфалтовия път от с. Ветрен към
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с. Сребърна. След това отклонението се включва в път II-21 към с. Айдемир, който преминава южно
от езерото Сребърна. Съществува и възможност езерото да се заобиколи от север по черен път, като
отново се излиза на път II-21, но по-близо до с. Айдемир. По този начин отклонението избягва почти
изцяло второкласния път и осигурява максимално близък достъп до дунавския бряг. С отклонението,
дължината на етапа се увеличава на 70 км. Увеличава се и денивелацията – изкачването в посока
Силистра е 660 м., а в посока Тутракан е 650 м. В края на последния етап в Силистра, маршрутът се
свързва с румънския участък през ГКПП Силистра.
Различните видове пътища, от които е съставен Дунавският велосипеден маршрут, освен по
своя клас и настилка, се отличават още по интензивността на автомобилното движение. Пътищата от
I, II и III клас са част от републиканската пътна мрежа и движението по тях е обект на наблюдение от
Централния институт за пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС).
Данните за интензивността на автомобилното движение през 2015 г. по републиканските пътища
извън населените места, които са включени в маршрута, са представени в ПРИЛОЖЕНИЯ 9 и 10.
Обобщение на данните за различните етапи е представено на Фиг. 39, където републиканските
пътища са класифицирани според интензивността на автомобилното движение и са съпоставени като
дължина с общинските и черните пътища за всеки етап.

Фиг. 39 Използвани пътища според вида и интензивността на автомобилното движение по Дунавския велосипеден
маршрут в България (ЦИПТНЕНС, 2015)

Според изискванията на ЕвроВело, пътища със слаб автомобилен трафик могат да се ползват
от велосипедисти без необходимост от специализирана инфраструктура, когато по тях преминават не
повече от 500 МПС на денонощие. Към тази категория спадат някои от републиканските пътища.
Въпреки, че за общинските пътища не се събират данни, тези от тях които са извън населени места
също условно могат да се разглеждат като слабонатоварени, тъй като поначало се отличават с
допълващи функции към основната пътна мрежа. По републиканските пътища, които са определени
111

като среднонатоварени, преминават между 501 и 2000 МПС/ден. Според изискванията на ЕвроВело,
при тази интензивност е възможно движението на велосипедисти да е в границите на пътя, но е
препоръчително да се предвидят мерки за сигурност, чрез асфалтиране на пътния банкет или
ограничаване на скоростта на автомобилното движение. Като интензивно натоварени пътища се
разглеждат пътища с нива на трафика между 2001 и 4000 МПС/ден. В тези случаи за безопасността на
велосипедистите е подходящо отделянето от автомобилното движение по велоалея. Тази мярка е
задължителна за пътищата определени като много интензивно натоварени с над 4000 МПС/ден.
Участъците, в които маршрутът използва черни пътища не отговарят на стандартите на ЕвроВело,
освен ако са в рамките на защитена територия и разполагат с добре консолидирана настилка. За да
станат част от официалното трасе на ЕвроВело 6, по такива пътища също е необходимо полагане на
асфалтова настилка.
В началото на маршрута в участъка между Брегово и Ново село, чиято дължина е 18 км., път
III-122 е слабонатоварен с 459 МПС/ден. След Ново село трафикът нараства до 693 МПС/ден преди
Флорентин и 1041 МПС/ден до Капитановци. Малко преди Видин движението се увеличава до 1967
МПС/ден. Общата дължина на участъка между Ново село и Видин е 21 км. Ако се ползва отклонението
за да се избегне участъка между Флорентин и Видин, маршрутът преминава по общинския път
Гомотарци – Кошава – Видин с дължина 24 км., но за да достигне Гомотарци се ползва 8 км черен път.
Участъкът от етапа в рамките на град Видин е 3 км.
След Видин маршрутът преминава по път I-1, който е много интензивно натоварен с 6605
МПС/ден. Дължината на участъка е 4 км., след което може да се ползва общински път през Дунавци
за достигането на началото на път II-11. В участъка между Дунавци и Добри дол този път е интензивно
натоварен с около 3000 МПС/ден, но е важно да се отбележи, повече от половината МПС са товарни
автомобили, които ползват този участък като малко по-кратка алтернатива на път I-1. Дължината на
участъка е 23 км., а след Добри дол движението намалява до 1016 МПС/ден в оставащите 25 км. до
Лом.
Участъкът между Лом и Козлодуй е среднонатоварен (1097 МПС/ден) в продължение на 41
км. След Козлодуй движението нараства рязко и пътят е много интензивно натоварен (4577 МПС/ден)
в продължение на 13 км. до с. Хърлец. В останалите 20 км. от третия етап, движението е интензивно
натоварено по път II-11 до Мизия (2336 МПС/ден) и по път II-15 до Оряхово (2596 МПС/ден).
Етапът между Оряхово и Байкал може да се определи като най-спокоен откъм автомобилен
трафик, тъй като целият участък от 54 км. е слабонатоварен (359 МПС/ден).
В началото на петия етап между Байкал и Гиген път II-11 също е слабонатоварен, а след това
маршрутът продължава по общински път до Гулянци с дължина 27 км. В последните 24 км. от етапа
автомобилното движение е среднонатоварено. В участъка между Гулянци и Милковица трафикът
нараства до 1306 МПС/ден, след което намалява на 590 МПС/ден до Черковица. Между Черковица и
Никопол по път II-34 преминават средно 767 МПС на ден.
Между Никопол и Свищов път II-52 е среднонатоварен с 548 МПС/ден в продължение на
целия етап. Ако се ползва отклонението през Белене се преминава по общински път с дължина 28 км.
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Етапът между Свищов и Русе, освен че е най-дълъг и най-стръмен, се отличава и със сложна
структура на пътищата, които ползва. След Свищов път II-52 e среднонатоварен с 1968 МПС/ден в
продължение на 20 км. до Новград. Следващият участък от път II-52 между Батин и Мечка не се
използва от автомобили поради липса на асфалтова настилка в продължение на 14 км. Останалите
21 км в участъка между Батин и Мечка са слабонатоварени. В следващата част маршрутът преминава
по общински път с дължина 13 км., който свързва Мечка и Иваново. Между Иваново и Русе път III-501
е интензивно натоварен в продължение на 16 км., а в рамките на Русе маршрутът преминава участък
от 4 км до центъра на града.
В случай, че се ползва отклонението през Ценово, етапът преминава предимно по
републикански пътища. В участъка между Свищов и Обретеник в продължение на 49 км. маршрутът
следва пътища II-52, II-54 и общински път между Ценово и Обретеник. Целият участък е със
среднонатоварен трафик, който варира между 1000 и 2000 МПС/ден. След Обретеник за разстояние
от 2 км маршрутът ползва много интензивно натоварения път I-5 (7595 МПС/ден). Последният участък
по път III-501 е с дължина 36 км., а трафикът варира между 2300 и 2600 МПС/ден.
В етапа между Русе и Тутракан маршрутът преминава по най-дългия участък с много
интензивно автомобилно движение. След излизане от Русе по път II-21, в продължение на 27 км. до
Бабово, трафикът е над 5000 МПС/ден. Движението е интензивно натоварено и в следващите 20 км.,
в които трафикът е средно 3580 МПС/ден. Ако се ползват общинските пътища през Сандрово и Ряхово
може да се избегне част от най-натовареният участък, с което неговата дължина намалява до 12 км.
Общо 11 км. от етапа са по общински пътища в Русе и Тутракан.
Последният етап също изполва път II-21 в продължение на 49 км, който в този участък е
среднонатоварен с между 2000 и 3000 МПС/ден. В последните 10 км. между Айдемир и Силистра
трафикът намалява под 2000 МПС/ден. Ако се използва отклонението през Малък Преславец,
участъкът по път II-21 се съкращава до само 7 км. Отклонението преминава по общински пътища с
обща дължина 39 км., а връзката между тях се осъществява по черни пътища с обща дължина 14 км.
Благодарение на проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и
Румъния, е поставена специализирана велосипедна маркировка в участъка между Брегово и Никопол
(Фиг. 40). За съжаление, част от маркировката, а именно знаците поставени на пътищата в област
Видин, е премахната от областното пътно управление, тъй като не съответстват на изискванията на
нормативната уредба. Знаците в областите Монтана, Враца и Плевен са запазени, но участъкът между
Никопол и Силистра не разполага с подобна маркировка.
Общата дължина на маркираната част от маршрута е 256 км, но трябва да се отбележи, че
именно това са участъците, в които интензвиността на трафика е ниска, а пътят е само един и не
съществува необходимост от отклоняване по странични пътища, както е в други части на маршрута.
Тъй като маркировката не отговаря на изискванията за пътна инфрастурктура, тя не подлежи на
поддръжка от областните пътни управления, а в проекта, по който е изградена не се предвижда
механизъм за дългосрочното ѝ развитие.
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Фиг. 40 Велосипедна маркировка по Дунавския велосипеден маршрут в България

4.1.1.2

Транспортни връзки
Обезпечеността на маршрута с възможности за ползване на обществен транспорт улеснява
достъпа до различните етапи. Това е от значение както за пристигането и напускането на маршрута,
така и в случай на необходимост да се пропусне даден участък, поради неподходящи условия за
колоездене или настъпила умора.
Връзката на маршрута със съседните на България страни се осъществява чрез 4 сухопътни
ГКПП и 4 фериботни връзки (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). При Брегово и Видин маршрутът се свързва със
сръбския и с румънския участък. Поради факта, че ЕвроВело 6 съществува паралено по десния и левия
бряг на р. Дунав, с възможностите за пресичане на реката се осъществява връзка между тях. При
Видин и Русе границата се преминава през мостове, а фериботите при Оряхово, Никопол, Свищов и
Силистра предоставят речна връзка.
Възможностите за транспортна връзка между различни участъци от маршрута са ограничени
от липсата на директна железопътна линия между населените места в крайдунавските общини.
Въпреки, че повечето етапи преминават през ЖП гара само в участъците Видин-Дунавци, Милковица–
Черковица и Иваново–Русе, маршрутът преминава успорендо на ЖП трасето. Все пак това не е без
значение, тъй като в участъка Видин-Дунавци маршрутът ползва първокласен път с интензивен
трафик, който би могъл да бъде избегнат и да се замени с кратък трансфер с влак. Същото важи и за
участъка между Иваново и Русе .
В началото и края на повечето етапи има възможност за ЖП превоз към вътрешността на
страната. Във Видин и Лом има вързка през Монтана към линията София – Горна Оряховица.
Участъкът западно от Никопол, между Черковица и Милковица, се свързва през Ясен със същата
линия. От Свищов също има връзка към Горна Оряховица през Левски. От ЖП гара Русе две
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направления свързват маршрута със София и Варна. От Силистра има ЖП връзка през Самуил с
линията Варна–Русе.
4.1.1.3

Забележителности по маршрута
В поречието на р. Дунав, през което преминава велосипедният маршрут са концентрирани
поредица от защитени територии. Стратегическото значение на р. Дунав на Балканския полуостров в
исторически план е определило богатството на културно-историческото наследство в крайречните
райони. Тези дадености определят потенциала на маршрута да осигури достъп с велосипед между
забележителностите в българското поречие на р. Дунав (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).
Природни забележителности
По цялото протежение на маршрута се преминава през територии, които са обекти с
различна степен на защита, заради запазената си природа (ПРИЛОЖЕНИЕ 11).
В етапа между Брегово и Видин маршрутът преминава покрай устието на р. Тимок и брега на
р. Дунав между селата Връв и Флорентин, които са защитени зони по директивата за
местообитанията. Отклонението на маршрута през Кошава има потенциал да предостави гледка към
защитена местност на о. Кутово, но за това е необходима възможност да се преминава по дигата на
р. Дунав. Във втория етап се преминава през три защитени зони по директивата на местообитанията
(Близнаците, Въртопски дол и Арчар) и защитена зона Орсоя по директивата за птиците. Те се
разпростират в почти целия участък между Дунавци и с. Орсоя.
Етапът между Лом и Оряхово пресича поречията на четири реки, които са защитени зони по
директивата за местообитанията – Лом, Цибрица, Огоста и Скът. На о. Цибър се намира резерват
Ибиша. Източно от с. Горни Цибър е разположено Цибърското блато, а западно се простира Златията,
които са защитени зони по директивата за птиците. В района на Козлодуй се намира едноименната
защитена местност. След Оряхово маршрутът преминава през защитените зони по директивата за
местообитанията Остров и Островска степ – Вадин. В този участък се намира и защитена местност
Калугерски град-Тополите. Защитена местност Генджов орман е разположена на левия бряг на р.
Искър встрани от главния път, по който преминава маршрута. При с. Байкал се намират защитени
местности Чешмата и Остров Малък Борил. Маршрутът продължава към Никопол като преминава
през защитените зони по директивата за местообинатията Искър, Карабоаз и Вит.
В Никопол се намират две защитени местности – Чешма Елия и Плавала, а маршрутът
продължава с пресичането на защитените зони по директивата на местообитанията Никополско
плато и Свищовска гора. Отклонението през Белене обогатява маршрута със защитените територии,
обединени от Природен парк Персина. Етапът между Свищов и Русе е особено богат на защитени
територии. Остров Вардим представлява едновременно защитена местност Стария дъб и защитена
зона от НАТУРА и по двете директиви. Маршрутът пресича р. Янтра, чието поречие е в рамките на
защитена зона по директивата на местообитанията. Между селата Батин и Мечка се разполага
защитена зона Батин по двете директиви, както защитените местности Дойчов остров и природна
забележителност Дикилиташ. Преди Русе маршрутът преминава през Природен парк Русенски Лом.
Отклонението през Ценово преминава единствено през малка част от защитена зона по директивата
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на местообитанията Стара Река, но по този начин се пропускат забележителностите между селата
Батин и Мечка.
След Русе маршрутът преминава южно от защитена местност Калимок-Бръшлен, която има и
статут на защитена зона по двете директиви. Последният етап между Тутракан и Силистра преминава
покрай езерото Сребърна, където се намират едноименния поддържан резерват, който е защитена
зона по двете директиви, а районът около езерото е защитена местност Пеликаните. Южно от
маршрута се разполага защитена зона по директивата за местообитанията Лудогорие-Сребърна.
Отклонението през Гарван осигурява достъп до редица защитени местности край р. Дунав – Остров
Пожарево, Сая кулак, Гарвански блата и блатото Малък Преславец. Цялото крайбрежие между селата
Пожарево и Ветрен е защитена местност по директивата за местообитанията, а о. Пожарево и двете
блата са зони по директивата за птиците.
Културно-исторически забележителности
Още от древността по земите край р. Дунав са се развивали различни култури и цивилизации,
поради което днес могат да се видят повече и по-малко запазени обекти от всички исторически
периоди. Следвайки поречието, Дунавският велосипеден маршрут осигурява достъп до
забележителности, които формират картината на културно развитие, повлияно от голямата река
(ПРИЛОЖЕНИЕ 12).
На 4 км. от Брегово в посока Ново село, в с. Куделин се намира църквата Възнесение Христово.
Град Видин предоставя избор за посещение на забележителности, сред които най-голям интерес
предизвиква средновековната крепост Баба Вида. Във Видин има исторически и етнографски музей.
В двора на Видинската митрополия се намира мавзолей на екзарх Антим I. Във Видин са още Втората
по големина в България катедрална църква Св. Димитър Солунски, както и втората по големина в
България сефарадска синагога.
Античният град Рациария край с. Арчар отстои от Видин на 27 км. и може да бъде разгледан,
но не е специално експониран. За съжаление, официални разкопки на този град не са провеждани в
периода 1991-2011, поради което е бил обект на иманярство. На 32 км от с. Арчар се намира град
Лом с античната крепост Алмус. В града може да бъде посетен Исторически музей.
В град Козлодуй, който отстои на 42 км от Лом, може да бъде посетен музей-параход Радецки.
Край с. Хърлец, на 12 км. от Козлодуй, може да бъде видяна римската крепост Аугуста, която се
намира на 3 км северно от селото. Въпреки, че е национален архитектурен резерват, крепостта също
е била обект на нерегламентирани разкопки. В град Оряхово, който отстои на 22 км от с. Хърлец могат
да бъдат посетени средновековната крепост Каменето и историческия музей.
Разстоянието между Оряхово и Никопол е 105 км и се характеризира с липса на значими
културно-исторически забележителности, освен останките от римския град Улпия Ескус при с. Гиген,
който се отличава с големите си мащаби, тъй като е имал статут на колония. Мястото е организирано
като открит музей, но не е добре поддържано. В Никопол се намира средновековна църква Св. Св.
Петър и Павел и скалната църква Св. Стефан, която е разположена в отвесния склон на дунавския бряг.
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На високите хълмове на запад от града са запазени останките на Шишмановата крепост, а на югоизток
се намира тюрбето на дервиша Али Коч Баба. В града може да се посети Смоляновата къща.
Етапът между Никопол и Свищов също не се отличава с богатство на културно-исторически
обекти, освен ако не се премине през Белене, където може да бъде посетена римската крепост
Димум. В града има също два католически храма. Град Свищов предлага много възможности за
посещение на забележителности. На 3 км. източно от града се намира римски лагер Нове, а в центъра
на града – средновековна крепост Калето. Могат да бъдат посетени историческия музей и къща-музей
Алеко Константинов. Интересни забележителности са също църквите Св. Троица и Св. Преображение,
сградите на Първото българско читалище и Стопанската академия, както и часовниковата кула.
Етапът между Свищов и Русе предоставя възможност за посещение на интересни
забележителности. Край с. Кривина, което се намира на 24 км. от Свищов могат да се видят останките
на римска крепост Ятрус. След още 44 км. в източна посока се достига до с. Иваново, където се намира
обектът от списъка на ЮНЕСКО Ивановски скални църкви. В посока Русе на 11 км от Иваново, в с.
Басарбово е разположен единствения действащ скален манастир в България Св. Димитър
Басарбовски. Град Русе отстои на 10 км. от с. Басарбово. Като най-голям дунавски град в България
предлага богато разнообразие от културно-исторически забележителности. В централната градска
част за запазени много сгради от следосвобожденския период, чиято архитектурна стойност е
причина градът да бъде наречен „малката Виена“. В Русе могат да бъдат видяни останки от Римската
крепост Сексгинта приста. В града има исторически, етнографски, природонаучен музей и музей на
транспорта, както и къщи-музеите на Захари Стоянов и на Баба Тонка. Катедралният храм Св. Троица
е забележителен с това, че е вкопан 4,5 м под нивото на двора на църквата. В града се намира найстарата арменска църква в България Св. Богородица и джамията Саид паша.
Етапът между Русе и Тутракан не може да предложи много забележителности. Единствено
край с. Мартен се намира римската крепост Тегра. В Тутракан може да се посети римската крепост
Трансмариска. Градът е съхранил традициите на риболовния поминък в Етнографски музей и
Архитектурен резерват Рибарска махала.
Етапът между Тутракан и Силистра също не се отличава с голям брой забележителности.
Отклонението през с. Гарван предоставя възможност да бъдат видяни църквата „Св. Димитър
Солунски“. Забележителностите на град Силистра се състоят в Национален архитектурноархеологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра, исторически музей, османската крепост
Меджит Табия, църквата Св.Св. Петър и Павел и Куршумлу Джамия. В рамките на резервата се намира
и запазена римска гробница със стенописи от VI в. Археологическият музей в Силистра се помещава
в забележителната сграда на бившата румънска национална банка, строена в началото на ХХ в.
4.1.1.4

Туристически и други услуги по маршрута
Възможностите за предоставяне на услуги по маршрута са от ключово значение за успешното
реализиране на велосипедния туристически продукт. Наличието на заведения за настаняване и
хранене, а също така магазини, кафенета и магазини за велосипедни части в населените места е
предпоставка за удовлетворяване на нуждите на велосипедните туристи по маршрута и за
реализиране на приходи в местната икономика. Оценката за обезпечеността на маршрута с услуги
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(Табл. 14) е изготвена въз основа на лични наблюдения в рамките на теренното проучване, при което
беше проведена и анкета с представители на хотелиерския сектор.
В етапа между Брегово и Видин единствено в с. Ново село се намира една къща за гости.
Магазини има във всички села по маршрута, а заведения за хранене само в Брегово и с. Ново село. В
село Връв на брега на р. Дунав има рибарско селище с възможност за къмпингуване. В началото на
отклонението през Кошава в с. Ясен на брега на р. Дунав има рибарско селище, където през лятото
работи бистро и също може да се къмпингува. Отклонението през с. Кошава преминава през още 4
села, в които има магазин. Град Видин предлага богат избор от заведения за настаняване, ресторанти
и магазини. В града има два магазина за велосипеди и резервни части.
Между Видин и Лом липсват обекти за настаняване, освен една малка вила и едно крайпътно
заведение за хранене във вилната зона западно от с. Арчар. Етапът преминава през 7 населени места,
в които има магазини. В Лом туристите могат да избират между 5 хотела и 1 къща за гости.
Заведенията за хранене в града са над 20, но няма специализиран магазин за велосипеди.
Между Лом и Козлодуй, в с. Ковачица има 1 къща за гости с ресторант на 2 км северно от
селото. В Козлодуй предлагането се състои от 3 хотела, 1 къща за гости, 1 хостел и 8 заведения за
хранене. В града има и специализиран магазин за велосипеди. Целият етап преминава през 7
населени места с магазини, а на 8 км. западно от Оряхово се намира крайпътен мотел с ресторант. В
Оряхово има избор между 2 хотел-ресторанта, 1 семеен хотел и 1 заведение за хранене.
В етапите между Оряхово и Свищов има ограничения на възможностите за използване на
услуги. От Оряхово до с. Байкал маршрутът преминава само през 3 населени места с магазини. На
брега на р. Дунав в северния край на с. Байкал се намира едноименната хижа с добри условия за
настаняване и ресторант към нея. Между Байкал и Никопол се преминава през 8 населени места с
магазин, а в Гулянци има крайпътно заведение за хранене. В Никопол има само 1 хотел-ресторант.
Етапът между Никопол и Свищов преминава през 6 села с действащ магазин, но също не
разполага със заведения за хранене и настаняване. Ако се използва отклонението през Белене, в
града се намират два хотела, единият от които с ресторант и още две заведения за хранене. В Свищов
съществува малко по-голям избор между 7 хотела от различна категория, 5 други по-нискобюджетни
обекта (къщи/стаи за гости и хостели) и над 15 заведения за хранене. В Свищов и в Белене има
специализиран магазин за велосипеди и части.
В най-дългият етап от маршрута има възможност за настаняване в с. Мечка (1 хотел и 1 къща
за гости), което се намира на 61 км. от Свищов. В последната част от маршрута в района на Природнен
парк Русенски Лом се намират няколко населени места със заведения за настаняване – с. Иваново (2
хотела и 1 къща за гости), с. Божичен (1 хотел и 1 семеен хотел) и с. Басарбово (1 хотел и 1 хижа). Само
4 заведения за хранене функционират на етап – едно в с. Новград и по едно в рамките на хотелите в
с. Мечка, с. Иваново и с. Божичен. В Русе изборът на всички услуги е най-голям за целия български
участък на Дунавският велосипеден маршрут. Съществуват над 30 места за настаняване с различен
вид, от които с най-висока категория са 5 четири-звездни хотела. Изборът на заведения за хранене е
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още по-голям – над 80 обекта. В Русе се намират 4 специализирани велосипедни магазина, единият
от които предлага и сервиз.
Табл. 14 Обезпеченост с обекти за предоставяне на услуги по Дунавския велосипеден маршрут в България

Етап
Отклонение
Начало/край на етап
Етап Брегово – Видин (42 км)
Отклонение Кошава (60 км)
Град Видин
Етап Видин – Лом (59 км)
Град Лом
Етап Лом – Оряхово (74 км)
Град Оряхово
Етап Оряхово – Байкал (54 км)
Село Байкал
Етап Байкал – Никопол (54 км)
Град Никопол
Етап Никопол – Свищов (50 км)
Отклонение Белене (58 км)
Град Свищов
Етап Свищов – Русе (88 км)
Отклонение Ценово (91 км)
Град Русе
Етап Русе – Тутракан (58 км)
Отклонение Ряхово (63 км.)
Град Тутракан
Етап Тутракан–Силистра (59 км)
Отклонение Гарван (70 км)
Град Силистра

Заведения за
настаняване

Заведения
за хранене

Населени места с
търговски обект

1
20+
1
6
6
3
1
1
2
5
5
30+
1
2
6
4
9

2
1
20+
7
10+
9
3
1
1
1
3
15+
4
3
80+
1
2
5
2
2
20+

8
5
7
7
4
8
6
1
8
6
5
2
7
6

Велосипедни
магазини /
сервизи
2
1
1
1
4
1

Етапът между Русе и Тутракан преминава през 5 села с магазин, от които само в с. Мартен има
една пицария. Ако се ползва отклонението в с. Ряхово има избор от два ресторанта. В Тутракан има 2
хотел-ресторанта и 5 заведения за хранене.
Етапът между Тутракан и Силистра преминава през 7 места за настаняване, в които има
магазин. На 7 км. източно от Тутракан има крайпътно заведение за хранене. В с. Сребърна има избор
от 5 къщи за гости, а в с. Айдемир функционира един хотел с ресторант. Отклонението през с. Гарван
преминава през 6 села с магазин. Настанване може да се ползва в с. Попина (хотел-ресторант) и с.
Ветрен (1 хотел-ресторант и 2 къщи за гости). Град Силистра предоставя избор от различно
настаняване, включително един пет-звезден хотел, една къща за гости и още 7 хотела. Заведенията
за хранене са над 20 и има 1 специализиран магазин за велосипеди.
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4.1.1.5

Източници за информация и планиране на пътуване по маршрута
Предоставянето на информация за условията по маршрута подпомага велосипедните туристи
при взимане на решение за пътуване и неговото планиране. Наличието на полезна, точна и актуална
информация значително може да улесни придвижването по маршрута. Съставянето и
комуникирането на информацията за маршрутите от ЕвроВело мрежата, които се простират на
териториите на няколко държави са необходими кооридинираните действия на европейско,
национално и регионално равнище. Възможните инструменти за комуникация се състоят в интернетстраници, пътеводители, карти, мобилни приложения и др.
Координиращата организация на ЕвроВело на европейско равнище – Европейска федерация
на велосипедистите – поддържа обзорна интернет страница на всички ЕвроВело маршрути, където
всеки от тях е описан накратко и са публикувани връзки към интернет-страници за маршрута в
различните държави, през които преминава (www.eurovelo.com). За българския участък от ЕвроВело
6 информацията е представена в интернет-страница (danube-bike.eu), която е резултат от проект по
програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Страницата предлага
описание на маршрута с карта и адреси на обекти за предоставяне на услуги. Страницата има
недостатъци, сред които са липсата на обновяване на информацията и осъвременяване на визията.
Информация за дунавския велосипеден маршрут може
да бъде намерена и в някои от интернет платформите за
споделяне на велосипедни маршрути като www.bikemap.net,
където има информация за участъците от маршрута в
различните държави. За съжаление, за българския участък не е
разработено писмено описание, каквото има за останалите
страни, но картата на маршрута посочва точно актуалното трасе
на маршрута с повечето отклонения. Специално посветени на
ЕвроВело 6 са две интернет страници от Франция (eurovelo6france.com) и Германия (www.danube-cycle-path.com). В тях има
малък раздел за най-източната част от маршрута между
България и Румъния, където се посочва, че той все още не е
развит в тази си част и пътуването там би било предизвикателно.
Освен информацията в интернет, за дунавския велосипеден
маршрут се издават специализиран пътеводител на издателство
EsterBauer (www.esterbauer.com), а също и подробна карта на
издателство Huber (kartographie.de).
През 2016 г. е разработено специално мобилно приложение за
целия маршрут, което може да се ползва безплатно (Фиг. 41).
Приложението използва база данни, в която за всеки километър
Фиг. 41 Мобилно приложение за пътуване
по Дунавския велосипеден маршрут (DCC) от маршрута са описани характерстики като настилка и ширина
на пътя, автомобилен трафик, опасни кръстовища, наличие на
туристически услуги и велосервизи, връзки с обществен транспорт и места за почивка. Приложението
използва данните за местоположение на потребителя и предоставя информация за характеристиките
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на маршрута километър по километър в посоката, която е избрал да се движи. Недостатък на
приложението е, че не предоставя точна локация и описание на обектите, а само техния вид и
разстоянието до тях.

4.1.2 Регионални велосипедни маршрути
Международното значение на Дунавския велосипеден маршрут и разпростирането през
всички крайдунавски общини го прави главна ос за развитие на велосипеден туризъм в Северна
България. По този начин маршрутът може да бъде основа за развитие на регионални велосипедни
маршрути, които осигуряват достъп към вътрешността на страната. Подобни инициативи съществуват
в областите Видин и Русе.
В рамките на разработената интернет-страница danube-bike.eu, която представя българския
участък на Дунавския веломаршрут, е предложен допълнителен маршрут Видин–Димово–
Белоградчик–Лом, който осигурява достъп до забележителностите Белоградчишки скали и крепостта
Калето, разположени в съседната на Димово и Лом община Белоградчик. Маршрутът използва
интензивно натоварения първокласен път 1 между Видин и Димово. До Белоградчик се достига по
общински пътища, като е възможно отклонение до с. Рабиша и пещерата Магура. След Белоградчик,
по слабонатоварените третокласни пътища 102 и 114, се достига Лом. Общата дължина на маршрута
е 125 км, а денивелацията е 710 м. в двете посоки, което предполага да се раздели на два етапа с
нощувка в Белоградчик, където има избор от места за настаняване. Маршрутът не разполага със
специализирана велосипедна маркировка. Участъкът между Видин и Димово може да се избегне с
използването на ЖП връзка. Достъп до ЖП транспорт има още в с. Дреновец и гр. Лом.
В Русе по инициатива на местното сдружение Вело-Русе е разработена концепция за мрежа
от велосипедни маршрути на територията на областта. Мрежата се основава на третокласните и
общинските пътища в областта и включва ЕвроВело 6, който е с най-висок ранг – международен
маршрут. Освен него са идентифицирани първостепенни и второстепенни маршрути, които покриват
цялата територия на областта. По развитието на маршрутите засега единствено е разработена
интернет-страница с карта, на която за отбелязани маршрутите, основните забележителности и
обекти за предоставяне на туристически услуги (map.velo-ruse.eu).
От маршрутите в крайдунавските общини заслужава да бъдат споменато направлението
Русе–Червен–Пепелина. Маршрутът следва поречието на р. Русенски Лом успоредно на трасето на
ЕвроВело 6, но по-голямата част от него използва черни пътища. Маршрутът попада на територията
на Природен парк Русенски Лом и осигурява достъп до средновековна крепост Червен, разположена
край едноименното село. В повечето села в природния парк функционират къщи за гости. Успоредно
на маршрута минава ЖП линия, която осигурява достъп между селата и гр. Русе.

4.1.3 Велосипеден маратон Дунав Ултра
Дунав Ултра е велосипеден маратон, който се провежда за първи път през 2014 г. Събитието
се организира от колоездачен клуб Дунав Ултра в края на лятото всяка година. Състезанието няма
професионален характер, но за участие в него се изисква сериозна физическа подготовка, тъй като
целта е да се премине разстояние от 682 км. за по-малко от 48 ч. В първите две издания на събитието
участват само 2 колоездачи. През 2016 г. участват 5, а през 2017 – 9 души. Въпреки малкия брой
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участници, събитието се излъчва на живо в интернет и по този начин популяризира възможностите
за велосипеден туризъм в поречието на р. Дунав. На интернет-страницата www.dunavultra.com е
публикувана карта с трасето на състезанието, което се представя и като веломаршрут Дунав Ултра,
въпреки че в участъка покрай реката напълно припокрива ЕвроВело 6. За разлика от Дунавския
велосипеден маршрут, след Силистра трасето на Дунав Ултра продължава към Добрич и завършва в
с. Дуранкулак на черноморското крайбрежие.
***
В обобщение от направения анализ може да се каже, че предлагането на велосипеден туризъм
е доминирано от Дунавския велосипеден маршрут, който разполага със значителен потенциал да
предложи пълноценно туристическо пътуване с велосипед, но преди това е необходимо да се
подобрят характеристиките на пътната инфраструктура. В зависимост от текущото състояние на
пътищата, следва да се определят необходимите мерки, с които да се подобри безопасността и
удобството на пътуване по маршрута. Тези въпроси са разгледани по-подробно при обобщението на
проблемите на велосипедния туризъм в заключителната пета глава (стр. 162).

4.2 Търсене на велосипеден туризъм – по данни от собствено анкетно проучване
За реализиране на потенциала за развитие на велосипеден туризъм в крайдунавските общини
е важно да бъдат разгледани особеностите на търсенето на такива пътувания, както в рамките на
разглежданата територия, така и в средата с генетични условия, където се намира потенциалния
туристически контингент, към който е насочен продуктът на дестинцията. Поради липса на вторична
информация по този въпрос, анализът в този раздел се основава на собствено анкетно проучване. В
анализа са представени резултатите за профила на респондентите, които практикуват велосипеден
туризъм и поведението им при предприемане на велосипедни пътувания. Анализирани са нагласите
на респондентите за посещение на крайдунавските общини с велосипед и очакванията им към такова
пътуване. В последната част от анализа са представени характерстики на осъществени пътувания и
оценка на респондентите за удовлетвореността им от условията по маршрута.

4.2.1 Профил и особености на туристическото поведение на велосипедните туристи
4.2.1.1

Социално-демографски профил на велосипедните туристи
Социално-демографският профил на респондентите, които практикуват велосипеден туризъм
е представен на Фиг. 42. Сред тях 75% от българите живеят в София, в дунавските градове – 4%, а
останалите българи са разпределени в още 18 по-големи и по-малки градове, сред които Стара Загора
(2%), Варна (2%), Казанлък (1%). Най-много чужденци са се включили от САЩ (13%), Румъния (11%),
Великобритания (11%), Франция (10%), Германия и Белгия (6%), а списъка допълват Холандия, Италия,
Канада, Словакия, Испания, Швейцария, Италия, Чешка република и Гърция.
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Фиг. 42 Социално-демографски профил на респондентите

Разпределението на респондентите по възрастови групи показва най-голям интерес към
велотуризма в категориите 26-35 г. (42%) и 36-45 г. (27%). Сред по-възрастните, в проучването са се
включили по-малко респонденти – 14% са между 46 и 55 г. а, 11% са над 55 г. Най-малко респонденти
са участвали в анкетата сред най-младите (7%). Прави впечатление, че с увеличаване на възрастта,
делът на българите намалява, докато делът на чужденците се увеличава. Това трябва да се има
предвид при разглеждане на резултатите по възрастови категории, особено за най-възрастните,
които почти изцяло са чужденци. Повече от респондентите са мъже (68%), отколкото жени (32%).
Половината от респондентите оценяват доходите си около средното за страната, в която
живеят. Сравнително висок дял са тези, които смятат, че доходите им са над средното равнище (33%),
а едва 14% – ги определят под средното за страната. Данните потвърждават, че велосипедните
туристи са със среден и висок материален статус, следователно велосипедният туризъм не бива да се
разглежда като евтин продукт и търсенето му не бива да бъде подценявано от повисококатегорийните доставчици на туристически услуги.
4.2.1.2

Честота на велосипедните пътувания
С цел установяване на реалното участие на респондентите в търсенето на велосипеден
туризъм, в анкетата е включен въпрос за броя на осъществените велосипедни пътувания през
последната 1 година 8 . Респондентите са помолени да посочат отделно броя на реализираните
еднодневни екскурзии (Табл. 15) и броя на пътуванията с нощувка (Табл. 16).
Еднодневните велосипедни екскурзии се отличават с по-голяма честота от пътуванията с
нощувка, като тази тенденция е по-ясно изразена сред българите. Най-голям дял от тях (25%) попадат
в категорията на най-често практикуващите еднодневни велопътувания (повече от 17). Сравнително
равномерно са разпределени респондентите в останалите категории. Над 1/3 от българите
реализират между 1 и 5 велосипедни екскурзии годишно и още почти 1/3 – между 6 и 17 такива

8

Като се има предвид периода на провеждане на проучването (края на 2016 и началото на 2017 г.)
резултатите от отговорите на този въпрос могат условно да се отнесат за 2016 г.
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пътувания. Само 9% са отговорили, че не са реализирали еднодневно велосипедно пътуване през
последната година.

Брой респонденти

237

Нито веднъж
1-2 пъти

21
47

3-5 пъти
45
6-10 пъти
40
11-17 пъти
31
18+ пъти
53
Сумарен % на отговорите

жени

мъже

> 55

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Всичко

Брой
отговорили

Табл. 15 Честота на еднодневните велосипедни пътувания за последната 1 година – по групи респонденти

175

62

16

100

64

32

25

162

75

9%
20%

9%
18%

8%
24%

13%
13%

8%
26%

9%
16%

6%
16%

12%
16%

6%
19%

16%
21%

19%
17%
13%
22%
100%

18%
18%
11%
25%
100%

21%
13%
19%
15%
100%

19%
25%
13%
19%
100%

18%
18%
11%
19%
100%

25%
16%
14%
20%
100%

19%
19%
16%
25%
100%

8%
8%
16%
40%
100%

17%
15%
15%
28%
100%

24%
20%
8%
11%
100%

Най-голяма част от чужденците (24%) осъществяват едва 1-2 велосипедни екскурзии годишно,
а най-малката част (8%) са посочили, че не са предприели такова пътуване. Чужденците, които
реализират от 3 до 5 еднодневни пътувания през година са 21%, а други 13% са предприели между 6
и 10 пътувания. Повече от 17 еднодневни пътувания годишно предприемат 15% от чужденците, а
други 19% си организират между 11 и 17 велоекскурзии.
В данните според възрастовата група не се наблюдават съществени отклонения в отговорите
на респондентите. Прави впечатление големият дял (40%) от по-възрастните респонденти (над 56 г.),
които практикуват еднодневни велопътувания най-често (повече от 17). По-значителна разлика се
наблюдава в отговорите на мъжете и жените. Най-голям дял от мъжете (28%) предприемат най-много
еднодневни пътувания (повече от 17 пъти годишно), докато общо 45% от жените са предприели
между 1-5 велосипедни екскурзии, а 16% – нито едно такова пътуване в последната година.
Велосипедни пътувания с нощувка се практикуват по-рядко, както сред българите, така и сред
чужденците. Наблюдава се обаче, много голям дял (42%) от българите, които не са предприемали
велосипедно пътуване с нощувка за последната 1 година. Други 43% от тях са предприели между 1 и
5 пътувания, а малцинство остават тези, които практикуват велотуризъм по-често (над 6 пътувания
годишно).
Половината от чужденците са осъществили само 1-2 велосипедни пътувания с нощувка, но за
разлика от българите само 10% не са реализирали нито едно. Почти 1/4 са чуждестранните
респонденти с между 3 и 5 пътувания годишно, а подобно на българите, малцинство от тях са
редовните велотуристи с повече от 6 пътувания.
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Табл. 16 Честота на велосипедните пътувания с нощувка в последната 1 година – по групи респонденти

Брой респонденти
Нито веднъж

237
80

34%

175
42%

62
10%

16
50%

100
37%

64
34%

32
31%

25
12%

162
31%

75
39%

1-2 пъти

78

33%

27%

50%

25%

33%

33%

31%

40%

34%

31%

3-5 пъти

42

18%

16%

23%

6%

14%

23%

25%

16%

17%

20%

6-10 пъти

12

5%

4%

8%

13%

5%

2%

3%

12%

7%

1%

11-17 пъти

6

3%

2%

3%

0%

3%

5%

0%

0%

2%

4%

18+ пъти

19

8%

9%

6%

6%

8%

3%

9%

20%

9%

5%

Сумарен % на отговорите

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Сред младите (до 25 години) е най-голям делът на респондентите, които не са предприели
нито едно велосипедно пътуване с нощувка (50%), a 1/4 от тях реализират 1-2 такива пътувания. И
обратно, сред най-възрастните е малък делът на респондентите без нито едно пътуване (12%), докато
40% са реализирали 1-2 велосипедни пътувания, а други 20% имат повече от 17 пътувания с нощувка
през миналата година. Подобно на еднодневните велосипедни екскурзии, и при пътуванията с
нощувка, мъжете посочват по-голяма честота на пътуванията си. Нито едно пътуване не са
реализирали 39% от жените и 31% от мъжете, а най-редовни велотуристи с над 17 пътувания са 9% от
мъжете и 5% от жените.
4.2.1.3

Продължителност на велопътуванията
От чуждия опит в проучванията на търсенето за велосипеден туризъм се знае, че кратките
велотуристически пътувания най-често се предприемат в околностите на големите градове (Lumsdon
et al., 2004) и се отличават с по-ниско равнище на дневните разходи реализирани от туристите
(Downward et al. 2009). При по-продължителните пътувания разходите нарастват, поради
необходимостта от ползване на повече услуги и за тях е характерно преминаването през
провинциални райони, които са отдалечени от големите градове (Lumsdon et al., 2004).
С оглед установяването на предпочитанията към пътувания с различна продължителност, в
настоящото изследване на респондентите е зададен отделен въпрос за продължителността на
повечето туристически пътувания с велосипед, които предприемат (Табл. 17). Предоставена е
възможност за избор на повече от един отговор на този въпрос и затова сумата от дяловете им
надхвърля 100%. Сумарният процент на отговорите за продължителността на пътуването е 133% (1
респондент е посочвал средно 1,33 отговора), което показва, че сравнително малка част от
респондентите предприемат пътувания с различна продължителност.
Резултатите потвърждават доминацията на еднодневните екскурзии сред българите. С
увеличаване на продължителността на пътуването, тази група е представена все по-слабо в
сравнение с чужденците. Почти липсва интерес сред българите към пътувания с продължителност
над 2 седмици. Отговорите на чужденците на този въпрос са сравнително равномерно разпределени
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между различните категории. Популярни са както по-продължителните пътувания над 1 седмица,
така и по-кратките – между 1 и няколко дни.
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Табл. 17 Продължителност на велосипедните пътувания – по групи респонденти

брой респонденти
237
175
62
16
100
64
32
25
162
75
1 ден(без нощувка)
160
68%
83%
23%
75%
79%
75%
50%
20%
67%
69%
2-3 дни
65
27%
28%
26%
6%
30%
33%
34%
8%
27%
29%
4-6 дни
32
14%
13%
15%
13%
15%
11%
22%
4%
12%
16%
1-2 седмици
33
14%
9%
29%
13%
10%
14%
19%
24%
14%
15%
3-4 седмици
13
5%
0%
21%
6%
3%
0%
3%
32%
7%
3%
повече от месец
13
5%
2%
16%
0%
3%
2%
6%
28%
6%
5%
сумарен % на отговорите* 133%
135% 129%
113%
140%
134%
134%
116%
131%
137%
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

Сред по-младите делът на кратките пътувания е по-висок, а по-продължителни пътувания
почти не се практикуват. С увеличаване на възрастта на респондентите нараства и популярността на
велосипедните пътувания над 1 седмица. Също така, отговорите на най-младите и най-възрастните
са по-консистентни (средно 1,1 отговора на респондент), докато респондентите между 26 и 55 г. почесто са посочвали няколкото отговора (средно 1,4), т.е. по-голяма част от тях предприемат пътувания
с различна продължителност.
4.2.1.4

Състав на групата
Резултатите от въпроса за състав на групата при предприемане на велосипедни туристически
пътувания показват, че респондентите са посочвали средно 2,07 отговора. Налице е голямо сходство
в разпределението на отговорите между българи и чужденци (Табл. 18). Най-голям дял от
респондентите (над 2/3) предприемат самостоятелно организирани пътувания с приятели/роднини
без деца. На следващо място по популярност с участието на почти 2/3 от респондентите са
самостоятелните пътувания без компания. Интересен е високият процент на тази група, което
подчертава велотуризма като индивидуална рекреационна дейност, особено сред чужденците. Към
самостоятелно организираните пътувания с участието на деца проявяват интерес по-малък, но все
пак значителен дял от респондентите (около 1/4).
Организираните пътувания привличат интерес сред по-малка част от респондентите.
Откроява се популярността на пътувания, организирани чрез велосипедно сдружение, като българите
отбелязват двойно по-голям интерес към такива пътувания (42%) в сравнение с чужденците (19%).
Минимален дял от респондентите (под 10%) участват в пътувания чрез туроператор, като интересът
към пътувания с водач е малко по-голям сред българите, докато чужденците ползват в по-голяма
степен услугите на туроператор, без да имат водач.
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Табл. 18 Състав на групата при велотуристическите пътувания – по групи респонденти

Брой респонденти
237
175
62
16
100
64
32
25
162
без компания (соло)
146
62%
59%
68%
75%
57%
69%
50%
68%
73%
с роднини/приятели без деца
171
72%
73%
69%
56%
85%
61%
72%
60%
67%
с роднини/приятели с деца
56
24%
23%
24%
6%
20%
36%
25%
16%
25%
С група организирана от
85
36%
42%
19%
38%
36%
39%
28%
36%
36%
сдружение/ велоклуб
С група организирана от
20
8%
9%
6%
0%
6%
16%
6%
8%
7%
туроператор с водач
Организирани от туроператор
13
5%
3%
11%
0%
2%
6%
6%
20%
6%
без водач
сумарен % на отговорите* 207%
210% 198%
175% 206% 227% 188% 208%
215%
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

Според възрастовата група на респондентите не се наблюдават особени отклонения в
структурата на отговорите. Може да се отбележи, че най-младите имат най-голямо желание за
предприемане на самостоятелни пътувания без компания – 75% от респондентите между 16 и 25
години са посочили този отговор. Възрастовата група между 26 и 35 години изразява най-голямо
предпочитание да пътува с роднини/приятели без деца (85%). Естествено, към велосипедни
пътувания с участието на деца се ориентират най-вече респонденти на средна възраст (26-55 г.). При
организираните пътувания прави впечатление, че 16% от респондентите на възраст между 36 и 45 г.,
които се включват в пътувания с водач, предложени от туроператор. Други 20% от най-възрастните
(над 55 г.) предпочитат организирани пътувания, но без да имат водач.
Наблюдава се една основна разлика между мъжете и жените в предпочитанията за компания
при велотуристическите пътувания. Почти 3/4 от мъжете предприемат пътувания без компания,
докато при жените този дял е малко над 1/3. Важно е да се отбележи също, че доста повече жени,
отколкото мъже, предпочитат в компанията да не участват деца (83% спрямо 67%). Съответно, при
предприемане на велопътуване с деца мъжете имат лек превес над жените (25% спрямо 20%).
4.2.1.5

Дневна дистанция изминавана с велосипед
Дневната дистанция, измината с велосипед, може да се разглежда като показател за това,
доколко колоезденето заема централно място като основна цел на пътуването. От друга страна, при
пътувания с изминаване на повече километри, на туристите им остава по-малко време за посещение
на забележителности и ползване на услуги. Дневната дистанция зависи от характеристиките на
терена и инфраструктурата, както и от физическата подготовка на туристите.
Подобно на въпроса за продължителността, сумарният процент на отговорите за
предпочитаните дневни дистанции е 132% (респондентите са посочвали средно 1,32 отговора).
Наблюдават се известни разлики между българи и чужденци при разглеждане на резултатите според
страната на произход (Табл. 19). Най-популярни сред българите са по-късите пътувания с велосипед,
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75
36%
83%
20%
35%
12%
4%
189%

при които се изминават 31-60 км (51%), следвани от тези с дневен пробег под 30 км (36%). На трето
място по популярност сред българите са пътуванията с дневна дистанция от 61-90 км (27%). Тази
дистанция обаче, е най-предпочитаната сред чужденците (44%). Наред с това, те предприемат както
по-дълги пътувания с изминаване на 91-120 км (32%), така и по-къси – на разстояние 31-60 км (29%).
Малка част от респондентите (предимно българи) осъществяват пътувания с изминаване на повече
от 120 км.
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Табл. 19 Дневна дистанция изминавана с велосипед – по групи респонденти

25

162

75

≤ 30 км

70

30%

36%

11%

19%

38%

28%

34%

0%

25%

40%

31-60 км

107

45%

51%

29%

63%

51%

47%

28%

28%

44%

47%

61-90 км

74

31%

27%

44%

44%

30%

23%

38%

40%

35%

23%

91-120 км

42

18%

13%

32%

25%

18%

16%

16%

20%

21%

11%

> 120 км

19

8%

9%

5%

13%

8%

6%

3%

16%

10%

3%

сумарен % на отговорите*

132%

135%

121%

163%

145%

120%

119%

104%

136%

123%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от
един отговор.

С нарастване на възрастта на респондентите, отговорите им стават по-хомогенни. Наймладите са посочвали средно 1,63 отговора, следователно в по-голяма степен предприемат
пътувания на различна дистанция. Mладежите по-малко се интересуват от най-късите дистанции (до
30 км). По-популярни са пътуванията на средно къси дистанции (до 60 км) сред възрастовите групи
между 26 и 55 г. Прави впечатление групата на най-възрастните, тъй като отговорите им са много
консистентни (средно 1,04 отговора). Най-голям дял от тях предприемат пътувания с изминаване на
61-90 км (40%). Както най-възрастните, така и на най-младите предприемат пътуваниия на по-дълги
дистанции - над 90 км и над 120 км.
Структурата според пола на респондените не се отличава много от общото разпределение на
отговорите, но ясно е откроено предпочитанието на мъжете към пътувания с изминаване на повече
километри, в сравнение с жените.
4.2.1.6

Предпочитания към терена
Велосипедният туризъм е силно зависим от релефа и характеристиките на пътя, който се
използва за придвижване с велосипед. За определяне на влиянието на релефа при избора на терен
за велосипедно пътуване, респондентите са помолени да отговорят на въпроса „В каква среда
предпочитате да използвате велосипед извън населените места?“. Категориите на възможните
отговори включват преходи в среда с равнинен, полупланински и планински релеф. Отделно е
формулирана 4-та категория за дисциплината планинско спускане с велосипед, която изисква
специфична екипировка и условия на средата за велосипеден туризъм. Респондентите са посочвали
средно 1,87 отговора на този въпрос (Табл. 20).
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Табл. 20 Предпочитания към терена при велосипедните туристически пътувания – по групи респонденти

Брой респонденти 237
175
62
16
100
64
32
25
162
75
Равнинни предходи 157
66%
61%
81%
69%
66%
63%
66%
76%
65%
69%
Полупланински преходи 165
70%
74%
58%
81%
71%
73%
56%
64%
71%
67%
Планински преходи
88
37%
44%
18%
44%
43%
39%
22%
24%
43%
24%
Планинско спускане
34
14%
18%
3%
25%
24%
6%
6%
0%
18%
7%
сумарен % на отговорите* 187%
197% 160%
219% 204% 181% 150% 164%
197% 167%
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

Предпочитанията към терена сред българите и чужденците са много сходни, но съществуват
и известни различия. Почти всички чужденци (81%) са посочили, че предпочитат равнинен релеф за
велосипедните си преходи, а повече от половината (58%) – полупланински. Преходи в планините
практикуват само 18% от чужденците, а планинското спускане е особено непопулярно (3%).
Предпочитанията на чужденците към терена са по-консистентни (средно 1,60 отговора на 1
респондент), докато българите в по-голяма степен практикуват велотуризъм в различна среда
(средно 1,97 отговора). Най-много българи (74%) предприемат преходи в среда с полупланински
релеф. По-малък дял от тях (61%) избират равнинен релеф за велосипедните си пътувания. Откроява
се по-значителен интерес към колоездене в планините сред българите. Почти половината от тях (44%)
предприемат преходи в планинска среда, а близо 1/5 са любителите на планинското спускане.
Поради по-сериозната физическа подготовка, необходима за предприемане на колоездене в
планинска среда, тези пътувания са с по-голяма популярност сред по-младите и сред мъжете.
Преходите в среда с равнинен релеф се предпочитат от по-възрастното поколение.
4.2.1.7

Предпочитания към инфраструктурата
Наличието и характеристиките на пътната инфраструктура са с определящо значение при
изследването и развитието на велосипеден туризъм, тъй като те влияят на избора на веломаршрут,
от една страна и определят възможностите на дестинациите да привлекат велосипедни туристи, от
друга. На респондентите в проучването е зададен въпросът „Какви пътища предпочитате да
използвате с велосипед извън населените места?“. Този въпрос е генерирал най-голям среден брой
отговори на 1 респондент (2,92), което е признак, че велотуристите използват комбинация от
различни видове пътища. Това се потвърждава от резултатите на Табл. 21, където повечето категории
са посочени от над половината респонденти.
Асфалтираните пътища със слаб автомобилен трафик са най-предпочитани от българите
(75%). Специална велосипедна инфраструктура (алеи и пътеки) се предпочита от над половината
българи, въпреки повсеместната ѝ липса извън населените места в България. Показателно за това е,
че сред българите е висока популярността на пътувания по неасфалтирани пътища (54%) и пътеките
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за общо (споделено) ползване9 (41%). Едва 12% от българите не се влияят от моторизирания трафик
и са склонни да използват по-натоварените пътища. Мнозинството чужденци, от своя страна,
предпочитат велосипедните алеи (85%) и пътеки (73%). По-малък е делът на използващите
асфалтирани пътища със слаб трафик (65%). Чужденците включват пътеки за общо ползване в
маршрута си (37%), но само 1/4 от тях биха преминали по неасфалтиран път.

жени

мъже

повече от 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Всичко

Брой отговорили

Табл. 21 Предпочитания към инфраструктурата при велотуристическите пътувания – по групи респонденти

Брой респонденти

237

100%

175

62

16

100

64

32

25

162

75

Велосипедни алеи

151

64%

56%

85%

75%

67%

53%

59%

76%

64%

64%

Асфалтирани пътища със слаб
трафик
Велосипедни пътеки

172

73%

75%

65%

81%

73%

73%

72%

64%

70%

77%

138

58%

53%

73%

44%

68%

53%

44%

60%

60%

53%

Неасфалтирани пътища

110

46%

54%

24%

38%

51%

56%

31%

28%

44%

51%

Пътеки за общо ползване

96

41%

42%

37%

38%

46%

39%

28%

40%

44%

33%

Асфалтирани пътища
независимо от трафика
сумарен % на отговорите*

26

11%

12%

8%

31%

8%

8%

9%

20%

14%

5%

292%

293%

292%

306%

313%

283%

244%

288%

296%

284%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

В данните според възрастта на респондентите, правят впечатление групите на най-младите и
най-възрастните, които в сравнение с останалите възрастови групи, проявяват най-голямо желание
да ползват повече велосипедни алеи и в същото време, най-голям толеранс към ползване на
асфалтирани пътища, независимо от трафика. Предпочитанията към инфраструктурата на мъжете и
жените са сходни.
4.2.1.8

Използване на допълнителен транспорт
Велосипедният туризъм се отличава с почти нулеви въглеродни емисии, когато в пътуването
се използва само велосипед. В много случаи, обаче, се налага използването на допълнителен
транспорт, независимо дали става въпрос за пътуване между местоживеенето и дестинацията за
колоездене, или необходимост да се премине от една дестинация в друга. Причините за това са от
различно естество и могат да бъдат, както обективни (отдалеченост на дестинацията, преодоляване
на неподходящ за колоездене терен или липса на подходяща инфраструктура), така и субективни
(липса на свободно време или необходимата физическа подготовка). От степента на ползването на

9

Възможно е категорията пътеки за общо ползване (shared-use paths) да е разбрана по-различен начин от
българите и чужденците. В България това са по-скоро пътеки за пешеходен туризъм, по които преминават и
велосипедисти, като в някои случаи могат да възникнат конфликти. Докато в чужбина това са пътеки,
специално указани като подходящи за споделено ползване от пешеходци и велосипедисти.
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допълнителен транспорт и вида на използваното допълнително транспортно средство зависи
доколко велосипедният туризъм реално спестява въглеродни емисии.
Според резултатите от анкетата, по-голям е делът на респондентите (62%), които ползват
допълнителен транспорт при предприемане на велосипедни туристически пътувания (Фиг. 43). Похарактерно е това за българите, за респондентите на възраст между 26 и 45 г. и за жените.

Фиг. 43 Използван допълнителен транспорт при велотуристическите пътувания – по групи респонденти

На респондентите, които са отговорили положително е зададен допълнителен въпрос за вида
на допълнителното транспортно средство, с което комбинират велосипедните си пътувания (Табл.
22). Българите са посочвали средно 1,93 отговора на този въпрос, докато чужденците са избирали
средно 1,60 отговора. Следователно българите, в по-голяма степен отколкото чужденците,
комбинират пътуванията си с различни видове транспортни средства. Те отбелязват по-сериозен
интерес към най-популярното допълнително транспортно средство – личния автомобил (79%) и
сравнително по-нисък, но все пак значим интерес към железопътния транспорт (57%). Чужденците в
много по-голяма степен разчитат на обществен транспорт – 86% използват влак, а 23% – автобус. Само
1/3 от тях са посочили, че ползват кола. По-малък е делът на пътуванията със съпровождащ транспорт
и превоз на багаж (около 1/5 от респондентите), особено сред чужденците.
По-младите ресопонденти (до 25 г.) са посочвали по-консистентни отговори на въпроса за
допълнителното транспортно средство (средно 1,6 отговора). Сред тях, както и сред най-възрастните
е най-голям делът на използващи автобусен транспорт. Личният автомобил се използва от най-голяма
част от респондентите на възраст между 26 и 55 години Съпровождащият транспорт е най-популярен
сред мъжете и сред най-възрастните, а превозът на багаж – сред жените и във възрастовата група
между 36 и 45 години.
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Брой ресопонденти
147
Личен автомобил
100
68%
Автобусен транспорт
24
16%
Железопътен транспорт
94
64%
Съпровождащ транспорт
26
18%
Превоз на багаж
28
19%
сумарен % на отговорите*
185%
Забележка.: Сумарният процент на отговорите
отговор.

112
35
79%
34%
14%
23%
57%
86%
21%
6%
21%
11%
193% 160%
надхвърля 100%,

жени

мъже

повече от 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Всичко

Брой отговорили

Табл. 22 Вид на използваното допълнително транспортно средство – по групи респонденти

7
66
44
18
12
96
51
57%
74%
68%
78%
25%
66% 73%
29%
15%
7%
17%
50%
19% 12%
57%
68%
59%
56%
75%
65% 63%
14%
12%
23%
17%
33%
19% 16%
14%
12%
30%
17%
25%
18% 22%
171% 182% 186% 183% 208% 185% 184%
тъй като респондентите са посочвали повече от един

***
Резултатите от тази част на проучването предоставят информация за важни характеристики на
търсенето на велосипеден туризъм по принцип. Макар, че не се базират на представителна извадка,
те илюстрират съществуващия интерес към предприемане на велосипедни туристически пътувания и
очертават основни предпочитания и изисквания на велосипедните туристи, с които желаещите да
развиват този вид туризъм следва да се събразяват. Въз основа на направения анализ могат да се
направят някои важни обобщения и изводи.
Най-голяма част от велосипедните пътувания са еднодневни, особено сред българите, които
предприемат пътувания с нощувка много по-рядко от чужденците. Освен това, почти всички
велосипедни пътувания на българите са не по-дълги от една седмица. Чужденците също практикуват
множество еднодневни пътувания, но проявяват по-сериозен интерес и към по-продължителните
пътувания, включително по няколко седмици и повече от месец. Повечето от пътуванията са
неорганизирани, като се наблюдава висок дял на индивидуалните пътувания без компания, особено
сред чужденците. Популярни са също пътуванията с роднини/приятели без деца, но се предприемат
и пътувания с участието на деца.
Българите предприемат повече пътувания в среда с полупланински и планински релеф, и с
изминаване на по-къси дневни дистанции. Те използват разнообразна пътна инфраструктура и са
толерантни към ползване на неасфалтирани пътища и пътеки. В сравнение с чужденците, българите
използват в малко по-голяма степен допълнителен транспорт, най-често личен автомобил или влак.
Чужденците, от своя страна, предприемат пътувания на по-големи разстояния, но предпочитат среда
с равнинен или полупланински релеф. Те се движат по специализирана велосипедна инфраструктура
и асфалтирани пътища със слаб трафик. Също ползват допълнителен транспорт, но предпочитат влак,
пред останалите транспортни средства.
Наблюдаваните тенденции биха могли да бъдат обяснени с факта, че в България, наличието
на много планини, където се намират и повечето територии със съхранена природна среда, прави попривлекателни за българите велосипедните пътувания в планинска среда с по-къси дневни
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дистанции и използване на личен автомобил за достъп до дестинацията. Същевременно,
предпочитанията на българите към пътувания с по-дълги дневни дистанции, в среда с равнинен
релеф, също са широко разпространени. Въпреки това, липсва интерес към пътувания с
продължителност над 1 седмица, както е характерно за чужденците.
Резултатите от проучването са в полза на твърдението, че в България съществува сериозен,
неизследван досега потенциал за развитие на велосипеден туризъм. Набирането на информация за
поведението и предпочитанията на велосипедните туристи е особено ценно при разглеждането на
възможностите за подобряване на условията за велосипеден туризъм.

4.2.2 Потенциално търсене на велосипеден туризъм по българското поречие на р. Дунав
Изследването на потенциалното търсене на велосипедни пътувания в крайдунавските
общини обхваща респондентите, които практикуват велотуризъм, но не са осъществявали такова
пътуване в изследвания район. Разгледани са условията за предприемане на пътуването,
предпочитанията към продължителността, настаняването, състава на групата и очакванията за нивото
на разходите. При съпоставяне на нагласите на респондентите към потенциално пътуване в
крайдунавските общини с общите им предпочитания при практикуване на велосипеден туризъм се
открояват някои разлики, които подчертават очакванията към предлагането в изследвания район.
Почти всички респонденти, които не са осъществили пътуване в крайдунавските общини,
заявяват интерес към посещение на района с велосипед (Табл. 23). Твърдо положително са
отговорили 70%, а малко под 1/3 са колебаещите се. По-голям е делът на българите (75%), които са
сигурни, че биха осъществили такова пътуване по българското поречие на р. Дунав, докато
чужденците са малко над 1/2. Най-младите респонденти са по-разколебани – повечето от тях може
би ще осъществят такова пътуване. Само 4 респонденти (българи) категорично не биха посетили
крайдунавските общини с велосипед.

Друга страна

16-25 г.

26-35 г.

36-45 г.

46-55 г.

> 55 г.

мъже

жени

182
127
51
4

България

Брой респонденти
Да, определено
Може би
Не, определено

Относителен
дял

Брой
отговорили

Табл. 23 Нагласи за предприемане на велотуристическо пътуване в крайдунавските общини

70%
28%
2%

128
75%
22%
3%

54
57%
43%
0%

13
38%
62%
0%

79
77%
22%
1%

46
70%
28%
2%

22
59%
32%
9%

22
73%
27%
0%

129
72%
27%
1%

53
64%
30%
6%

4.2.2.1

Условия за предприемане на пътуването
Резултатите от отговорите на респондентите на въпрос „Кои са задължителните условия за да
предприемете туристическо пътуване с велосипед в крайдунавските общини?“ са представени на
Фиг. 44. От предоставените възможности за отговор най-масово е оценено предпочитанието за
преминаване през живописни местности (70% от респондентите). Над половината респонденти (56%)
отдават важно значение и на забележителностите, които могат да се посетят по време на пътуването.
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Доста по-малък е интересът към посещение на събития, особено сред чужденците (едва 7% спрямо
27% от българите).

Фиг. 44 Условия за предприемане на велотуристическо пътуване в крайдунавските общини

По отношение на инфраструктурата по маршрута, най-много респонденти (59%) биха
ползвали маршрут по асфалтирани пътища със слаб трафик. Респондентите, които смятат, че е
необходима специална алея далеч от автомобилния път са 39%, а тези, които са съгласни алеята да
минава покрай автомобилния път – 31%. Съпоставянето на тези данни с предпочитанията на
велотуристите за ползване на асфалтирани пътища със слаб трафик (73%) и велоспедни алеи (64%)
при повечето им пътувания показва, че за по-малка част от респондентите е задължително наличието
на такава инфраструктура, за да бъде предприето пътуване с велосипед в крайдунавските общини.
Информация за маршрута в интернет е необходима според половината от респондентите и в
по-голяма степен за чужденците. Също толкова респонденти искат да могат да превозват удобно
велосипеда си в обществения транспорт. Почти 1/3 от българите имат желание да се включат в
организирана група, а 20% биха ползвали услуга по превоз на багаж. Почти липсва интерес към услуги
по наем на велосипед (5% от българите и 11% от чужденците) и ползване на водач (16% от българите
и само 2% от чужденците).
4.2.2.2

Продължителност на пътуването
Интересът към велосипедни пътувания в крайдунавските общини е основно за пътувания с
нощувка – под 1 % са заявили, че ще предриемат пътуване само за ден (Табл. 24). Най-много
респонденти (35%) биха отделили 4-6 дни за такова пътуване. По 1/4 са респондентите, които
предпочитат по-кратко пътуване за 2-3 дни, както и тези, на които им трябва поне 1 седмица за
пътуването. По 6% са респондените желаещи продължително пътуване до 3-4 седмици и над 1 месец.
Съществени различия се наблюдават в предпочитанията към продължителността според
страната на произход. Мнозинството българи (82%) са отбелязали продължителност до 1 седмица,
докато 76% от чужденците предпочитат да пътуват повече от седмица. Подобна е ситуацията според
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възрастова група, като с увеличаване на възрастта на респондентите нараства и продължителността
на пътуванията. По-продължителните пътувания се предпочитат и от малко по-голяма част от мъжете
в сравнение с жените.

Брой респонденти
1 ден(без нощувка)
2-3 дни
4-6 дни
1-2 седмици
3-4 седмици
повече от месец

178
2
45
62
48
10
11

1%
25%
35%
27%
6%
6%

124
2%
33%
43%
19%
1%
2%

54
0%
7%
17%
44%
17%
15%

13
0%
31%
46%
15%
8%
0%

78
3%
23%
37%
32%
3%
3%

45
0%
40%
36%
22%
2%
0%

20
0%
25%
35%
15%
10%
15%

22
0%
0%
18%
36%
18%
27%

жени

мъже

> 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Брой отговорили

Относителен дял

Табл. 24 Предпочитания към продължителността на велотуристическо пътуване в крайдунавските общини

128
2%
23%
31%
30%
7%
6%

50
0%
30%
44%
18%
2%
6%

При съпоставка на данните с общите предпочитания на респондентите към предприемане на
еднодневни пътувания (68%) се подчертава, че очакванията към посещение на крайдунавските
общини са изцяло за пътуване с нощувка. Въпреки, че малка част от респондентите по принцип
предприемат пътувания с продължителност 4-6 дни и 1-2 седмици (по 14%), нагласа към пътуване в
крайдунавските общини за 4-6 дни имат 35% (43% от българите), а за 1-2 седмици – 27% (44% от
чужденците).
4.2.2.3

Предпочитания към настаняването
Респондентите, които са посочили, че пътуването им ще включва нощувка, са помолени да
отговорят на въпроса „Какво настаняване бихте използвали по време на Вашето пътуване в
крайдунавските общини?“. Респондентите са имали възможност да посочат повече от един отговор,
с цел да се отчете популярността на различните видове настаняване. Сумата от процентите на всчики
отговори е 298%, което означава, че 1 респондент е посочвал средно 2,98 отговора, т.е. комбинация
от три вида места за настаняване.
Най-много респонденти (почти 4/5) са посочили къща/стая за гости като най-предпочитано
настаняване (Табл. 25). На второ място по популярност сред българите е настаняването в хижа.
Чужденците предпочитат в по-голяма степен настаняване на къмпинг. Особено висок е интересът към
дивото къмпингуване сред българите, но почти половината чужденци също биха се възползвали от
подобна възможност. По-малък е интересът към настаняване в хотел, където предпочитат да отсядат
по-възрастните респонденти. Няма особени различия в предпочитанията към настаняването между
мъжете и жените.
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Брой респонденти
176
Диво къмпингуване
96
Къмпинг
101
Къща/стая за гости
137
Хотел
54
Хижа/Хостел
109
При
21
роднини/приятели
В собствена къща/вила
6
Сумарен % на отговорите
Забележка: Сумарният процент на
отговор.

122
59%
53%
80%
29%
70%
13%

55%
57%
78%
31%
62%
12%

54
44%
67%
74%
35%
43%
9%

13
69%
54%
62%
8%
69%
38%

76
63%
57%
82%
21%
70%
12%

45
53%
60%
82%
40%
67%
11%

20
45%
45%
60%
35%
35%
5%

22
27%
68%
82%
55%
45%
5%

жени

мъже

> 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Относителен
дял

Брой
отговорили

Табл. 25 Предпочитания към настаняването при велотуристическо пътуване в крайдунавските общини

126
55%
57%
81%
33%
64%
11%

50
54%
58%
70%
26%
56%
14%

3%
5%
0%
15%
4%
2%
0%
0%
3%
4%
298%
309% 272%
315% 308% 316% 225% 282%
304% 282%
отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един

4.2.2.4

Разходи за пътуването
Респондентите са помолени да посочат диапазона на разходите (вкл. нощувката), които биха
направили на ден за 1 човек за велотуристическо пътуване в крайдунавските общини. Половината от
респондентите очакват да направят дневни разходи в размер на 21-40 лв. Разходи от 41 до 60 лв. биха
реализирали 1/4, а повече от 61 лв. на ден биха изхарчили 15% от респондентите. Най-малък дял
(12%) се пада на респондентите с най-скромни разходи до 20 лв. на ден.
Малко по-голяма част от чужденците са посочили, че биха имали по-високи разходи (общо
52% над 41 лв.), докато 66% от българите биха изразходвали не повече от 40 лв. на ден (Табл. 26).
Налице е ясна тенденция, че по-възрастните биха похарчили повече за пътуване, отколкото помладите респонденти. Жените също биха имали малко по-високи разходи от мъжете – 46% от жените
биха похарчили над 40 лв, докато само 37% мъжете биха превишили този лимит.

4.2.2.5

124
16%
50%
23%
11%

54
4%
44%
30%
22%

13
38%
46%
15%
0%

78
9%
56%
23%
12%

45
11%
49%
27%
13%

20
20%
50%
15%
15%

22
5%
18%
41%
36%

жени

мъже

> 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

12%
48%
25%
15%

Друга страна

178
22
86
44
26

България

Относителен
дял

Брой респонденти
< 20 лв.
21-40 лв.
41-60 лв.
>61 лв

Брой
отговорили

Табл. 26 Оценка на разходи на ден за 1 човек за велосипедно туристическо пътуване в крайдунавските общини

128
11%
52%
23%
14%

50
16%
40%
28%
16%

Състав на групата
На въпроса „С каква компания бихте предприели велотуристическо пътуване в
крайдунавските общини?“ респондентите са посочили средно по 1,98 отговора. Почти всички
отговорили биха предприели неорганизирано пътуване в компанията на роднини/приятели без
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участието на деца (Табл. 27). На второ място по популярност е опцията за пътуване с организирана
група. Неорганизирано пътуване без компания биха предприели 37% от респондентите, а в
компанията на деца искат да пътуват 30% от анкетираните.
Чужденците в по-голяма степен биха предприели неорганизрано индивидуално пътуване. Те
обаче проявяват доста по-малък интерес към пътувания в организирана група и неорганизирани
пътувания с участието на деца, в сравнение с българите. Жените от своя страна е много по-малко
вероятно да предприемат индивидуално пътуване без компания.

жени

мъже

> 55 г.

46-55 г.

36-45 г.

26-35 г.

16-25 г.

Друга страна

България

Относителен
дял

Брой
отговорили

Табл. 27 Предпочитания за компания при предприемане на велосипедно туристическо пътуване в крайдунавските общини

Брой респонденти
178
124
54
13
78
45
20
22
128
50
неорганизирано без
66
37%
32%
48%
46%
40%
36%
30%
32%
46%
14%
компания
неорганизирано без деца, с
150
84%
85%
81%
92%
90%
80%
70%
82%
83%
88%
роднини/приятели
неорганизирано с деца, с
54
30%
36%
17%
15%
33%
42%
25%
9%
30%
32%
роднини/приятели
с организирана група
82
46%
57%
20%
38%
49%
60%
25%
32%
47%
44%
Сумарен % на отговорите
198% 211% 167%
192% 212% 218% 150% 155% 205% 178%
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

Наблюдава се разлика в предпочитанията към състава на групата при велосипедните
пътувания на респондентите по принцип и конкретните им нагласи за пътуване в крайдунавските
общини. Докато 36% от българите предприемат пътувания, организирани от сдружение, в
организирана група за пътуване в изследвания район биха се включили 56%. В същото време е поголям и делът на велотуристите (84%), които предпочитат неорганизирано пътуване с
роднини/приятели в крайдунавските общини, в сравнение с повечето им пътувания в такава
компания (72%). Същевременно, по-малък е делът на респондентите, които биха пътували без
компания в крайдунавските общини (37%) в сравнение с останалите им пътувания (62%). Възможно е
причината за разликата в предпочитаната компания за пътуване в поречието на р. Дунав да се състои
в липсата на интерес към еднодневни пътувания и съответно по-голямото значение на компанията и
организацията при пътуване за няколко дни. Също така, по-голяма част от българите имат нагласа да
осъществят пътуване с деца в крайдунавските общини (36%), съпоставено с участието на деца при
повечето им пътувания (23%).
Резултатите показват положителна нагласа към пътуване в крайдунавските общини с
продължителност между 2-3 дни и 1 седмица. Условията за предприемане на пътуване се изразяват
в очакване за красиви пейзажи по пътища със слаб автомобилен трафик. Най-голям е интересът към
настаняване в къщи за гости, къмпинги (чужденците) и хижи (българите), а сред по-възрастните
туристи е предпочитано и настаняването в хотел. Дневните разходи на повечето българи са под 40
лв., докато повечето чужденци биха изхарчили над 40 лв. на човек за 1 ден от пътуването. Като цяло,
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потенциалното търсене е насочено предимно към неорганизирани пътувания, но на вътрешния пазар
има висок интерес към пътувания с организирана група, както и към пътувания с участието на деца.
4.2.3

Реално търсене на велосипеден туризъм по българското поречие на р. Дунав

Резултатите за характеристите и удовлетвореността на велосипедните туристи от вече
осъществено пътуване в крайдунавските общини се основават на отговорите на 47 българи и 8
чужденци – общо 55 респонденти. Въпреки малкия брой на чужденците, техните пътувания са
включени в анализа, за да илюстрират отличителни черти в поведението на туристите от България и
другите страни.
Най-голяма част от българите, които са осъществили пътуване в крайдунавските общини,
живеят в София (81%); други 15% живеят в населено място в Дунавския район и само 4% са пътували
от друг град в страната (Фиг. 45). Почти 2/3 от чужденците са посочили, че живеят в голям град, а
останалите 38% – на село.

Фиг. 45 Социално-демографски профил на респондентите, които са осъществили велосипедно пътуване в крайдунавските
общини

С най-голям дял са пътуванията на респондентите на възраст между 26 и 45 години. Сред повъзрастните делът на чужденците е по-голям в сравнение с българите. Чужденците са равномерно
разпределени в съотношението между мъже и жени, докато сред българите, мъжете са повече. Найголяма част от респондентите оценяват доходите си около средното за страната, но е значителен и
делът на българите с по-високи доходи. При съпоставяне на структурата на доходите между
българите, осъществили пътуване в крайдунавските общини и общото разпределение на този
показател за българите в извадката, прави впечатление, че контингентът с доходи около и над
средното е с по-голям дял при велотуристите, които вече са предприели пътуване по поречието на р.
Дунав.
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4.2.3.1

Продължителност на пътуванията
Най-голяма част от предприетите пътувания са били кратки (Табл. 28), с продължителност от
2-3 до 4-6 дни (съответно 36% и 27%). Около 1/5 са еднодневните пътувания, а по-продължителните
пътувания над 1 седмица са общо 15%. По-висок дял на пътуванията между 4 и 6 дни е характерен за
чужденците и респондентите от нежния пол.

Всичко
Страна на произход
Възрастова група

Пол
Неорганизирано

Организирано
Дневна дистанция

Брой отговорили
Относителен дял
България
Друга страна
16-25 г.
26-35 г.
36-45 г.
46-55 г.
> 55 г.
мъже
жени
без компания
без деца, с
роднини/приятели
с деца, с
роднини/приятели
с организирана група
< 30 км
31-60 км
61-90 км
91-120 км
> 120 км

Брой
респонденти

> месец

1-2 седмици

4-6 дни

2-3 дни

1 ден

Табл. 28 Продължителност на велосипедните туристически пътувания в крайдунавските общини

12
22%
23%
13%
0%
14%
28%
30%
33%
21%
23%
57%
12%

20
36%
38%
25%
67%
57%
17%
30%
0%
52%
14%
0%
42%

15
27%
23%
50%
33%
19%
33%
30%
33%
15%
45%
29%
35%

6
11%
11%
13%
0%
5%
22%
10%
0%
9%
14%
14%
8%

2
4%
4%
0%
0%
5%
0%
0%
33%
3%
5%
0%
4%

55

67%

0%

17%

17%

0%

6

6%
43%
21%
18%
10%
0%

56%
36%
50%
0%
30%
83%

19%
21%
21%
45%
40%
0%

13%
0%
7%
36%
10%
0%

6%
0%
0%
0%
10%
17%

16
14
14
11
10
6

47
8
3
21
18
10
3
33
22
7
26

Пътуванията на мъжете в повечето случаи са били за 2-3 дни, докато повечето жени са
предпочели продължителност от 4-6 дни. Най-много еднодневни пътувания са предприети
неорганизирано, в компанията на роднини/приятели с участието на деца и самостоятелно без
компания. Продължителността на неорганизираните пътувания без участието на деца най-често е
между 2 и 6 дни. От пътуванията с организирана група най-голяма е частта на пътуванията за 2-3 дни.
С увеличаване на продължителността на пътуването нараства и дневната дистанция,
изминавана с велосипед. Така например, почти 1/2 от пътуванията на най-къси дистанции (до 30 км)
са били еднодневни и над 1/3 - с продължителност до 3 дни, докато от пътуванията с изминаване на
91-120 км/ден само 10% са били еднодневни и повече от половината са продължили над 4 дни.
4.2.3.2

Организация на пътуванията и състав на групата
Резултатите от отговорите на въпроса „Какъв беше съставът на групата при вашето
велосипедно пътуване в крайдунавските общини?“ са представени на Табл. 29. Предложените
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отговори включват пътуване с организирана група, какато и неорганизирани пътувания –
индивидуално, в компанията на роднини/приятели, с или без участието на деца. Най-много са
предприетите неорганизрани пътувания с роднини/приятели без участието на деца (47%). На
следващо място са пътуванията с организирана група (29%). По-малко са предприетите индивидуални
пътувания (13%), както и пътуванията в компанията на роднини/приятели с участието на деца (11%).

Пол
Дневна дистанция

Численост на групата

7
13%
11%
25%
0%
5%
22%
10%
33%
18%
5%
0%
14%
18%
30%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

26
47%
45%
63%
33%
62%
39%
30%
67%
39%
59%
50%
50%
36%
40%
67%
0%
100%
33%
50%
33%
10%

6
11%
13%
0%
0%
0%
22%
20%
0%
12%
9%
21%
14%
9%
0%
0%
0%
0%
67%
20%
0%
0%

16
29%
32%
13%
67%
33%
17%
40%
0%
30%
27%
29%
21%
36%
30%
33%
0%
0%
0%
30%
67%
90%

Брой респонденти

с организирана група

Възрастова група

неорганизирано с
деца, с
роднини/приятели

Страна на произход

Брой отговорили
Относителен дял
България
Друга страна
16-25 г.
26-35 г.
36-45 г.
46-55 г.
> 55 г.
мъже
жени
< 30 км
31-60 км
61-90 км
91-120 км
> 120 км
1 човек
2 души
3-4 души
5-9 души
10-15 души
>15 души

неорганизирано без
деца, с
роднини/приятели

Всичко

неорганизирано без
компания

Табл. 29 Състав на групата при велотуристическите пътувания в крайдунавските общини

55
47
8
3
21
18
10
3
33
22
14
14
11
10
6
7
16
6
10
6
10

Неорганизираните индивидуални пътувания са реализирани от по-голям дял от чужденците,
респондентите на възраст над 36 г. и мъжете. При тези пътувания дневно с велосипед са изминавани
по-дълги дистанции до 120 км. Неорганизираните пътувания с приятели/роднини без участието на
деца са осъществени от по-голямата част от чужденците, както и от респондентите на възраст 26-35
г. и над 55 г. В такива пътувания са участвали и повечето жени, а групата най-често е била съставена
от 2 души. Пътувания в неорганизирана група с участието на деца са предприели българи на възраст
между 36 и 55 г. Повечето такива пътувания са били на по-къси дистанции до 60 км, а в някои случаи
- до 90 км дневно. Групата обикновено е била съставена от 3-4 души и по-рядко - до 9 души.
Както личи от резултатите, организираните групови пътувания в изследвата територия са
сравнително по-популярни сред българите, отколкото сред чужденците, както и сред респондентите
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във възрастовите категории до 35 и 46-55 години. Големината на групите варира от 5 до 15 и повече
души.
4.2.3.3

Използвано настаняване
На респондентите, които са осъществили пътуване с нощувка, е зададен допълнителен въпрос
за използваното настаняване. Респондентите са имали възможност да посочат повече от един
отговор на въпроса, когато при пътуванията си са използвали различен вид настаняване. Общият
сумарен процент е 195%, т.е. на 1 респондент се падат средно 1,95 отговора, което показва, че в
повечето пътувания се използва комбинация от различен вид настаняване. Най-висок е сумарният
процент за по-продължителните пътувания над 1 седмица, където 1 респондент е посочвал средно
3,5 отговора (Табл. 30).

Брой респонденти

Сумарен % на
отговорите

В собствена
къща/вила

При
роднини/приятели

Хижа/Хостел

Хотел

Къща/стая за гости

Къмпинг

Диво къмпингуване

Табл. 30 Използвано настаняване при велотуристическите пътувания в крайдунавските общини

Всичко

Брой отговорили
20
5
24
19
8
6
2
43
Относителен дял
47% 12% 56%
44% 19% 14%
5%
195%
Страна на проиход
България
47%
8% 58%
36% 22% 17%
6%
194% 36
Друга страна
43% 29% 43%
86%
0%
0%
0%
200%
7
Продължителност
2-3 дни
35% 10% 45%
40% 15% 15%
10%
170% 20
4-6 дни
40%
7% 67%
40% 13% 13%
0%
180% 15
1-2 седмици 100% 33% 83%
83% 33% 17%
0%
350%
6
> месец
50%
0%
0%
0% 50%
0%
0%
100%
2
Дневна дистанция
< 30 км
25% 13% 75%
25% 13% 13%
13%
175%
8
31-60 км
45%
9% 64%
45% 18%
9%
0%
191% 11
61-90 км
67% 11% 78%
56% 11% 11%
0%
233%
9
91-120 км
56% 22% 33%
44% 22% 11%
0%
189%
9
> 120 км
33%
0% 17%
50% 33% 33%
17%
183%
6
Неорганизирано
без компания
67% 33% 33%
67%
0%
0%
0%
200%
3
без деца, с
48%
4% 65%
39% 13% 22%
9%
200% 23
роднини/приятели
с деца, с 100%
0% 50% 100% 50%
0%
0%
300%
2
роднини/приятели
Организирано
с организирана група
33% 20% 47%
40% 27%
7%
0%
173% 15
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече от един
отговор.

Най-често използваното настаняване от велотуристите в крайдунавските общини е къща или
стая за гости (56%). То се предпочита в по-голяма степен от българите и се използва при пътувания с
различна продължителност, с изминаване къси и средни дневни дистанции (до 90 км). Този тип
настаняване е сравнително по-рядко използвано от пътуващите соло (33%).. В в хотел са отсядали
почти половината от отговорилите. Хотелите са предпочитани от повечето чужденци (86%), както и
при пътувания с изминаване на средни и по-дълги дневни дистанции. В най-голяма степен на
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настаняване в хотел са разчитали компаниите от роднини/приятели и деца, както и индивидуалните
туристи.
Дивото къмпингуване е не по-малко популярно от настаняването в къща или хотел при всички
категории пътувания - както сред българите, така и сред чужденците. Практически при всички
пътувания с продължителност 1-2 седмици, както и при пътуванията с деца, са реализирани нощувки
с диво къмпингуване. В най-малка степен то се използва при пътуванията с изминаване на къси
дневни дистанции, както и при организираните групови пътувания. На фона на популярността на
дивото къмпингуване, значително по-малък е делът на нощувките на регламентиран къмпинг, което
може да се обясни с острата липса на подобен вид настаняване в почти всички общини. Най-често на
къмпинг са нощували чужденците и самостоятелно пътуващите велотуристи. Пътувания в района, при
които се нощува в хижа или хостел, са предприети само от българите. В по-голяма си част тези
пътувания са били с по-голяма продължителност, по-дълги дневни дистанции изминавани с
велосипед, неорганизирани с участието на деца или с организирана група. Най-малка част са
пътуванията с настаняване при роднини и приятели или в собствена къща, като всички те са
реализирани от българи.
4.2.3.4

Използван допълнителен транспорт
Най-много от реално осъществените пътувания по Дунава са тези, при които е използван само
велосипед като транспортно средство (38%). В останалите случаи е използван един или няколко вида
допълнителен транспорт и затова сумата от всички отговори е над 100%.
Чужденците в много по-голяма степен са използвали само велосипед при пътуването си в
крайдунавските общини (Табл. 31). Велосипедните пътувания без допълнителен транспорт се
характеризират с по-голяма продължителност и изминаване на по-дълги дневни дистанции с
велосипед. Най-често тези пътувания са били неорганизирани, индивидуални или в компанията на
роднини/приятели без участието на деца.
Използването на личен автомобил като допълнителен транспорт при велосипедните
пътувания е по-характерно за българите. Личен автомобил е ползван за еднодневни пътувания и
пътуванията с продължителност 4-6 дни. За тях е характерно изминаването на по-къси дневни
дистанции с велосипед. При най-голяма част от неорганизираните пътувания с участието на деца е
използван личен автомобил като допълнително транспортно средство.
По-голямата част от пътуванията с организиран съпровождащ транспорт са осъществени от
българи и са еднодненви или с продължителност 2-3 дни, с изминаване на по-къси дневни дистанции.
Пътуванията с превоз на багаж обикновено са били с по-голяма продължителност (1-2 седмици) и с
изминаване на по-дълги дневни дистанции с велосипед. Пътуванията със съпровождащ траспорт и
превоз на багаж обикновено са осъществени с организирана група, но в единични случаи са
предприети и неорганизирано. Останалите видове транспорт – ферибот и автобус – почти не са
ползвани.
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Всичко

Брой отговорили
21
16
2
10
13
10
1
Относителен дял
38%
29%
4%
18%
24% 18%
2%
Страна на
България
32%
32%
4%
19%
28% 19%
2%
произход
Друга страна
75%
13%
0%
13%
0% 13%
0%
Продължителност
1 ден
42%
50%
0%
8%
8%
0%
0%
2-3 дни
40%
15%
5%
20%
35% 20%
5%
4-6 дни
20%
40%
7%
27%
20% 20%
0%
1-2 седмици
50%
17%
0%
17%
17% 50%
0%
> месец 100%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
Дневна дистанция
< 30 км
7%
43%
0%
14%
36% 21%
0%
31-60 км
7%
50%
7%
36%
29%
7%
0%
61-90 км
36%
27%
9%
9%
18% 45%
0%
91-120 км
90%
0%
0%
20%
20% 10% 10%
> 120 км 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Неорганизирано
без компания
57%
14%
0%
43%
0%
0%
0%
без деца, с
42%
35%
4%
15%
12%
8%
0%
роднини/приятели
с деца, с
17%
83%
0%
17%
17% 17%
0%
роднини/приятели
Организирано
с организирана
31%
6%
6%
13%
56% 44%
6%
група
Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали
отговор.

Брой
респонденти

СУмарен % на
отговорите

Ферибот

Превоз на
багаж

Съпровождащ
транспорт

Железопътен
транспорт

Автобусен
транспорт

Личен
автомобил

Само
велосипед

Табл. 31 Допълнителен транспрот при велотуристическите пътувания в крайдунавските общини

55
133%
136%
113%
108%
140%
133%
150%
150%
121%
136%
145%
150%
100%
114%
115%

47
8
12
20
15
6
2
14
14
11
10
6
7
26

150%

6

163%

16

повече от един

4.2.3.5

Разходи на туристите
За установяване на разходите на туристите при предприетите пътувания са зададени три
идентични въпроса за нивото на разходите на 1 турист за 1 ден, отделно за нощувка, за храна и
напитки и за други стоки и услуги.
На въпроса за разходите за нощувка са отговорили само респондентите, чиито пътувания са
били с продължителност повече от 1 ден (общо 43 респонденти). Най-голям дял от тях (58%) са
отделили между 16 и 30 лв. за 1 нощувка на човек (Табл. 32). Около 1/3 са респондентите, чиито
разходи за 1 нощувка са били под 15 лв на човек. Само в 11% от случаите тези разходи са надхвърлили
30 лв. В сравнение с българите, чужденците са имали по-високи разходи за нощувка – между 15 и 45
лв.
Разходите за нощувка не се променят значително според продължителността на пътуванията.
Според състава на групата, най-ниски са били разходите за нощувка при неорганизираните пътувания
с деца и тези без компания. Трябва да се има предвид, че за тези групи респонденти много малка
част от пътуванията са били с нощувка. При неогранизираните групи от приятели/роднини без деца
основната част пътуванията (78%) са били с разходи за нощувка между 16 и 45 лв., докато при
организираните групи най-много са били пътуванията с разходи до 30 лв / нощувка (86%).
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с деца, с
роднини/прияте
ли
с организирана
група

Друга страна

България

1 ден

33%
58%
8%
0%
12
75%
17%
8%
0%
12

без деца, с
роднини/прияте

40%
44%
13%
4%

0%
71%
29%
0%
7
13%
50%
38%
0%
8
13%
50%
25%
13%
8

без компания

11%
49%
38%
2%

36%
56%
6%
3%
36
11%
49%
38%
2%
47
45%
43%
11%
2%
47

> месец

30%
58%
9%
2%

1-2 седмици

13
25
4
1
43
6
27
21
1
55
22
24
7
2
55

4-6 дни

< 15 лв
16-30 лв
31-45 лв
> 45 лв
Брой респонденти
Разходи за
> 5 лв
храни и
6-15 лв
напитки
16-30 лв
< 30 лв
Брой респонденти
Други
> 5 лв
разходи
6-15 лв
16-30 лв
< 30 лв
Брой респонденти

2-3 дни

Разходи за
настаняване

Относителен дял

Брой отговорили

Табл. 32 Разходи при велотуристическите пътувания в крайдунавските общини

25%
65%
10%
0%
20
0%
40%
60%
0%
20
35%
50%
10%
5%
20

33%
53%
13%
0%
15
13%
47%
40%
0%
15
20%
53%
20%
7%
15

50%
50%
0%
0%
6
0%
67%
33%
0%
6
33%
50%
17%
0%
6

0%
50%
0%
50%
2
0%
50%
0%
50%
2
50%
50%
0%
0%
2

33%
67%
0%
0%
3
43%
57%
0%
0%
7
57%
43%
0%
0%
7

22%
65%
9%
4%
23
4%
42%
50%
4%
26
27%
62%
8%
4%
26

100%
0%
0%
0%
2
17%
67%
17%
0%
6
67%
17%
17%
0%
6

Разходите за храна и напитки дневно на 1 човек варират в по-широки граници. Половината от
респондентите са похарчили между 6 и 15 лв. за храни и напитки на ден. Над 1/3 са респондентите,
при които тези разходи са били между 16 и 30 лв. Малка част (11%) са реализирали разходи под 5 лв.
/ ден, а само 2% – над 45 лв. Разпределението на тези разходи за българите и чужденците е
идентично. При еднодневните пътувания разходите за храна и напитки са били значително по-ниски,
в сравнение с пътуванията с нощувка. Най-много е харчено за консумация при пътуванията с
продължителност 2-3 дни.
Нивото на разходите за храна и напитки е най-ниско при индивидуалните пътувания. При
неорганизираните групи с деца е най-висок делът на респондентите (67%) с разходи между 6-15
лв./ден, докато при неорганизираните групи без деца най-много са пътуванията (50%) с разходи за
консумация между 16 и 30 лв. Организираните групови пътувания също се отличават с по-високи
стойности за тези разходи.
Похарчената сума за други разходи е по-малка, в сравнение с разходите за храна. В почти
половината от случаите (44%) по това перо са отделени между 6 и 15 лв. С подобен дял са и
респондентите с други разходи под 6 лв (40%). В малка част от случаите (13%) сумата на тези разходи
е била над 16 лв, а само при 4% от отговорилите е надхвърлила 30 лв./ден. Разходите в графата
„други“ са по-високи при чужденците - само 13% от тях са похарчили до 5 лв./ден, докато при
българите този дял е 45%. Еднодневните пътувания са с най-ниско ниво на тези разходи – 75% от
респондентите са похарчили до 5 лв./ден. За половината от респондентите, осъществили пътувания
с нощувка, разходите „за друго“ са били между 6 и 15 лв./ден. Повече от 16 лв./ден са похарчени найвече при пътуванията със средна продължителност между 4 и 6 дни (27%), но и при кратките
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33%
53%
13%
0%
15
6%
50%
44%
0%
16
44%
25%
25%
6%
16

пътуванията за 2-3 дни (15%), както и при по-продължителни пътувания до 2 седмици (17%).
Равнището на другите разходи е било най-високо при организираните пътувания (31% над 16 лв/ден),
а най-ниско - при неорганизираните индивидуални пътувания (не повече от 15 лв/ден). При
пътуванията с участието на деца, разходите „за друго“ са били по-ниски, тъй като повечето пътувания
с деца в извадката са били еднодневни.
4.2.3.6

Удовлетвореност от пътуването
Най-висока оценка за удовлетвореността на туристите е дадена на пейзажите, от които са
напълно доволни повече от половината респонденти (Фиг. 46). На следващо място са
забележителностите, където преобладават положителните оценки, но делът на респондентите, дали
средна оценка, също е висок (1/3). По-скоро положителна е оценката на турисите за отношението на
местното население към тях, както и за качеството на облсужване. По-малка е удовлетвореността от
облика на селищата, възможността за закупуване на местни стоки и условията в местата за
настаняване и хранене (средна оценка над 3.0). Най-недоволни са туристите от наличието на
пътеуказваща маркировка (2.47), докато удовлетвореността от нивото на моторизиран трафик по тях
е по-висока (3.25).

Фиг. 46 Удовлетвореност от велотуристическите пътувания в крайдунавските общини

Резултатите за удовлетвореността потвърждават обобщението на Маринов (2000a) за
проблемите на туристическия продукт в България, тъй като:
„е налице ясно изразен контраст между високата задоволеност от чисто природните и
културните, слабо зависещи от съвременната човешка дейност, както и от индивидуално
управляваните заведения, от една страна и ниските оценки на елементите, които са извън
туристическия отрасъл и/или изискват съвместни усилия за тяхното поддържане и развитие.“
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Същевременно, в резултатите може да се забележат два елемента, които не отговарят на
това обобщение. Удовлетвореността за нивата на моторизиран трафик е по-висока, отколкото за
качеството на пътя и пътеуказването, което значи, че за реализирането на маршрута е възможно да
се използват съществуващи слабонатоварени пътища. От друга страна, удовлетвореността е
значително по-ниска по отношение на местата за настаняване, отколкото от пейзажите и
забележителностите, което потвърждава идентифицираните дефицити в настанителната база на
крайдунавските общини.
4.2.3.7

Условия за предприемане на повторно пътуване
На респондентите е зададен въпросът „Кои са задължителните условия, за да предприемете
повторно туристическо пътуване с велосипед в крайдунавските общини?“. Отново най-високо са
класирани пейзажите (Фиг. 47). За половината от респондентите е задължителна възможността за
посещение на забележителности, а 1/3 очакват да се включат в събития по време на велосипедното
си пътуване. Най-силно изразено (56%) е предпочитанието за маршрут по пътища със слаб
автомобилен трафик. По-малък е делът на респондентите, които изискват велосипедна алея, покрай
пътя (40%) или далеч от него (45%). Малко под половината респонденти (45%) имат нужда да
превозват велосипеда си в обществения транспорт. Около 1/3 от респондентите се нуждаят от
подробна информация в интернет. Желаещите да се включат в организрана група са 1/4, а тези които
искат услуга по превоз на багаж са 1/5. Почти липсва интерес към услуги по наемане на велосипед и
водач, което показва, че желаещите да пътуват с организирана група в района се водят по-скоро от
интереса за споделяне на пътуването, отколкото от необходимостта някой да им осигури
обобрудване и да ги води.

Фиг. 47 Условия за предприемане на повторно пътуване в крайдунавските общини

Не се наблюдават съществени различия между отговорите на българите и чужденците. Все
пак трябва да се отбележи, че за по-голяма част от чужденците, в сравнение с българите, е
необходимо маршрутът да преминава през местности с красив пейзаж. Обратно, българите оценяват
по-високо наличието на забележителности и събития по маршрута. Чужденците също така са по146

сколнни да се движат по път със слаб трафик и в по-малка степен поставят като изискване наличието
на велосипедна алея.
***
Анализът на реалното търсене демонстрира, че крайдунавските общини са дестинация за
велосипедни пътувания с нощувка в по-голяма степен, отколкото за еднодневни екскурзии.
Продължителността на пътуванията варира от 2 дни до около седмица, като при по-продължителните
пътувания е характерно изминаването на по-дълги разстояния с велосипед и по-малката употреба на
допълнителен транспорт. Голямата част от пътуванията са неорганизирани, като при тях разходите за
нощувка и храна са малко по-високи. Осъществяват се също организирани пътувания с
продължителност 2-3 дни, популярни сред българите. Чужденците практикуват по-продължителни
пътувания с по-високи разходи и рядко използват допълнителен транспорт. Най-много се търси
настаняване в къщи за гости. Чужденците използват повече хотели и търсят къмпинги, докато
българите в по-голяма степен отсядат в хижи или практикуват диво къмпингуване. Удовлетвореността
от ползваното настаняване получава средна оценка, също както качеството на пътищата и
интензивността на трафика. Анкетираните велотуристи са най-недоволни от липсата на пътеуказваща
маркировка, а високо задоволство изразяват единствено по отношение на пейзажите.

4.3 Нагласи на заинтересованите страни към развитието на велосипеден туризъм
4.3.1 Оценка на хотелиерите за ползите от Дунавския велосипеден маршрут и отношение
към неговото развитие
4.3.1.1

Оценка за броя на велосипедните туристи в местата за настаняване
Резултатите от проведеното анкетно проучване на хотелиерите в изследвания район
позволяват да се направи индиректна оценка на реалния ефект от съществуването на Дунавския
велосипеден маршрут. Едва 8 % от респондентите (3 места за нястаняване) са посочили, че през 2017
г. не са имали велотуристи сред гостите
си (Фиг. 48). В половината от обектите са
настанени между 26 и 100 туристи, които
са пристигнали с велосипед като
основно транспортно средство. По 16 %
от респондентите посочват, че са
настанили до 10 и до 25 велотуристи. В
един обект в Свищов, който предлага
сравнително
евтино
настаняване,
декларират, че над 100 души от гостите
им пътуват с велосипед. Други два
обекта в Тутракан и Силистра за заявили,
че за летния сезон са настанили над 250
Фиг. 48 Ориентировъчен брой настанени велосипедни туристи в местата велотуристи.
за настаняване по Дунавския велосипеден маршрут през 2017 г.
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4.3.1.2

Профил на велосипедните туристи по страна на произход и възрастова група
Всички обекти, в които са настанявани велотуристи посочват, че търсенето е само от
чужденци. На въпрос „От кои държави са били настанените велосипедни туристи“, 91% от
респондентите са посочили, че в обектите са отсядали велосипедни туристи от Германия (Фиг. 49). В
значително по-малко обекти са се настанявали велотуристи от Франция, Великобритания, Австрия и
Швейцария (в 32%-21% от анкетираните обекти), следвани от Румъния, Холандия и Белгия (18%-12%).
В много малка част от обектите са отсядали чужденци от Централна и Източна Европа (Чешка
република, Сърбия, Полша, Словакия) и от по-далечни държави като Испания, Канада и дори от
Австралия. В нито едно място не са регистрирани българи, пътуващи с велосипед, което потвърждава,
че маршрутът не е популярен у нас.

Фиг. 49 Дял на местата за настаняване, в които са се регистрирали велосипедни туристи от чужди държави през 2017 г.

Отговорите на въпроса „Какво е съотношението между настанените чужденци в местата за
настаняване, които пътуват с велосипед и останалите чуждестранни гости?“, показват, че в общо 3
обекта (8% от респондентите) в Лом, Свищов и Тутракан, велотуристите са единствените чужденци,
които ползват мястото за настаняване. В други 8 обекта (30% от респондентите) признават, че от
всички техни чуждестранни гости, велотуристите са наравно или повече от настанените чужденци,
които са пристигнали с друг вид транспорт.
Като допълнителен коментар в повечето места за настаняване споделят, че повечето
настанени велотуристи са възрастни хора над 50 години, а често и над 60-70 години. Освен това,
наблюденията на представителите на настанителния сектор показват, че велотуриститепо маршрута
нощуват и на палатка. Това е характерно за по-младите от тях, които преспиват в хотел веднъж на
няколко дни.
4.3.1.3

Използвани услуги в местата за настаняване
Резултатите от отговора на въпрос „Дали велосипедните туристи използват други услуги освен
настаняването?“ показват, че в почти всички обекти (91%) туристите изискват предоставянето на
безопасно място за съхранение на велосипедите. Най-често велосипедите се съхраняват на охраняем
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паркинг, когато има такъв към хотела, в стаята за багаж или друго подходящо складово помещение.
В един обект в Козлодуй подчертаха, че поради липсата на подходящо място за съхранение на
велосипеди, обикновено отпращат туристи, които пристигат при тях за настаняване. Около
половината от обектите (46%) посочват, че освен настаняване, гостите им ползват и ресторант, тъй
като често пристигат късно и са изморени да търсят заведение за хранене навън. В някои обекти (14%
от извадката) се посочва, че гостите ползват допълнителни услуги като басейн, СПА, масажи и
изпиране на дрехи. Като допълнителен коментар, на повечето места респондентите посочваха, че
обикновено гостите искат да се възползват от закуска. Това се оказва проблем за хотелиерите, тъй
като велотуристите искат да закусват преди 8:00 ч., което обикновено не е възможно, поради покъсния начален час, в който се сервира закуската. В един обект управителят посочи, че планира да
предлага специална закуска на своите гости велосипедисти, която да включва храна, богата на
витамини и въглехидрати. Но и в този случай беше цитиран проблемът с това, че повечето гости искат
закуската прекалено рано.
4.3.1.4

Отношение на хотелиерите към развитието на Дунавския велосипеден маршрут
Резултатите от проучването показват, че най-често (78% от анкетираните) в местата за
настаняване липсва информираност за съществуването на Дунавския велосипеден маршрут. В
повечето случаи се знае по информация от самите гости, че те следват поречието на р. Дунав, но
обикновено се смята, че това е някаква „програма“. В останалите 22% от местата за настаняване
респондентите са чували за Дунавският велосипеден маршрут и въпреки това не са запознати с
подробности около него. Само в два обекта (5%) е известен фактът, че Дунавският веломаршрут е
един от маршрутите от мрежата ЕвроВело. Това са хотел Престиж в Белене, който временно се
управлява от външни консултанти и къща за гости Pelican Lake в Сребърна, която е собственост на
английско семейство.
Хотелиерите смятат, че има полза от наличието на контингент от велотуристи. Почти всички
респонденти (89%) заявяват, че благодарение на велотуризма се реализира полза за техния бизнес.
Почти половината от респондентите (49%) все пак определят ползата като ограничена, но според
други 40%, тяе съществена. Само 11 от респондентите считат, че полза за бизнеса от велотуризма
няма. Посочените резултати не са изненада, като се има предвид ограниченият брой настанени
велотуристи в анкетираните места за настаняване – фактически в 2/3 от обектите са регистрирани
под 50 души за целия летен сезон. Въпреки, това хотелиерите оценяват положително ефекта от
посещенията, тъй като туристопотокът е постоянен и не е без значение в общините с ниска
ефективност на настанителната база.
На въпроса дали има перспектива в развитието на продукта на велосипедния туризъм в
поречието на Дунав, по-голямата част от респондентите (78%) отговарят положително. От друга
страна, само в 3 обекта отговарят положително на въпроса дали мястото за настаняване провежда
някаква политика за привличане на велосипедни туристи, което подсказва, че повечето обекти са
твърде пасивни - вероятно поради факта, че възприемат този контингент като организиран „отвън“ и
не биха могли да влияят на динамиката му. Общо 8 респонденти (22%) заявяват, че не виждат
перспектива в развитието на велотуризъм и най-често посочват като причина за това лошото
състояние на пътищата, както и изостаналостта на целия район в икономическо и демографско
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отношение. В допълнителен коментар на две места беше посочено, че са получавани оплаквания от
велосипедни туристи за конкретни отсечки от пътната мрежа по маршрута, които са крайно
неподходящи за колоездене (по-точно пътят между Видин-Лом, където има интензивен
тежкотоварен трафик, както и пътищата между с. М. Преславец и с. Ветрен).
***
Резултатите от проучването показват, че в местата за настаняване по Дунавския велосипеден
маршрут броят на велосипедните туристи е ограничен, но все пак такъв контингент съществува и е
съставен основно от чужденци. В населените места с по-слабо развит туристически сектор и
ограничен брой места за настаняване (напр. Свищов и Тутракан), настанените велосипедни туристи
представляват осезаем дял от общото чуждестранно търсене.
Фактът, че българският участък от Дунавския велосипеден маршрут засега е слабо известен у
нас, се отразява и на разбирането на хотелиерите - според тях факторите, определящи поведението
на чуждестранните туристи, са изцяло външни и върху тях не може да се влияе от перспективата на
отделно място за настаняване по маршрута. В тази ситуация дейността на хотелиерите е сведена до
предоставяенето на услуги, изисквани от туристите, когато това е възможно. От друга страна,
хотелиеритe са наясно, че подобряването на условията за велотуризъм зависят в много голяма степен
от действията на властите за развитие на пътната инфраструктура. Същевременно, липсата на
подобни инициативи допълнително засилва пасивността на представителите на местния
туристически бизнес, тъй като те не смятат, че условията ще се подобрят в близко бъдеще.

4.3.2 Отношение на общинските администрации и организаторите на велосипедни
туристически пътувания към развитието на велосипеден туризъм в крайдунавските
общини
По-задълбоченото изследване на нагласите за развитие на велосипеден туризъм в
българското поречие на р. Дунав изисква разглеждане на позицията на местната власт и
организаторите на велосипедни туристически пътувания, тъй като те имат пряк интерес от
просперитета на велосипедния туризъм в района от една страна, а от друга - за разлика от
хотелиерите, разполагат с капацитет за по-мащабен поглед върху проблемите и възможностите за
развитие на велосипеден туризъм.
4.3.2.1

Полза от развитието на велосипеден туризъм за дестинациите по р. Дунав
Според тази целева група респонденти, развитието на велосипеден туризъм в много голяма
степен ще допринесе за популяризиране на възможностите за туризъм в поречието на р. Дунав и за
по-доброто усвояване на туристическия потенциал на дестинацията (Фиг. 50). Респондентите
оценяват високо и потенциалните ползи за местното население - подорбяване на условията за
краткотраен отдих и на възможностите за велосипеден транспорт между населените места. Известни
резерви съществуват относно перспективите за удължаване престоя на туристите в крайдунавските
общини, благодарение на велотуризма - само половината от респондентите смятат тази възможност
за реална. Ефектът от развитието на велотуризма за местната икономика е оценен като най-малко
вероятен от респондентите – 10% считат, че такъв ефект не може да се очаква, а 62% са на мнение, че
влиянието ще е ограничено. Проявата на подобен скептицизъм е разбираема, предвид изострените
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проблеми на социално-икономическата среда в много общини от изследвания район и потвърждава,
че велосипедният туризъм не може да се разглежда като основен „двигател“ на местното развитие,
а по-скоро следва да разнообрази и допълни туристическия профил на крайдунавските общини.

Фиг. 50 Полза от развитието на велосипеден туризъм за дестинациите по р. Дунав

4.3.2.2

Ограничаващи фактори върху развитието на велосипеден туризъм
Липсата на финансиране за изграждане на велосипедна инфраструктура и капацитет за
поддръжката ѝ се оценява като най-силноограничаващият фактор пред развитието на велосипеден
туризъм (Фиг. 51). Липсата на водеща организация и координация между институциите се очертава
като другият проблем, който спира развитието. Липсата на стандарт за маркиране на велосипедни
маршрути също е оценен като ограничаващ фактор, но респондентите са разделени наполовина
според мнението им доколко това е основен проблем. Подобна е картината по отношение на липсата
на критерии за определяне на пътища, които са подходящи за велосипедисти. В този случай обаче се
наблюдава и значителен дял от респондентите (15%), според които този фактор не оказава влияние.
Липсата на дейности по маркетинг и реклама е оценено като силноограничаващо от половината
респонденти, докато други 38% смятат фактора за слабоограничаващ, а 13% не му отдават значение.
Според повечето ресопонденти, липсата на данни за броя на велосипедните туристи не следва да се
разглежда като силноограничаващ фактор на фона на останалите проблеми, а според 18% той не
влияе за развитието на велосипеден туризъм.
Мненията на респондентите издават известно надценяване на значението на
инфраструктурата за развитие на велотуризма и разглеждането ѝ като „сребърен куршум“ за
разрешаване на проблемите. Изграждането на велосипедна инфраструктура е практически найкапиталоемката дейност при разработването на един маршрут, което я прави и най-сериозното
предизвикателство за преодоляване. Именно затова, мерките, които могат да подобрят условията по
маршрута и не се нуждаят от много средства, следва да се разглеждат като не по-малко значими.
Така например, пътеуказващата система може да насочва велосипедния трафик по пътища, които са
по-подходящи за движение на велосипеди.
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Фиг. 51 Ограничаващи фактори върху развитието на велосипеден туризъм

4.3.2.3

Инфраструктурни решения за съставяне на велосипеден маршрут покрай р. Дунав
Резултатите от оценката на ресопондентите за осъществимостта на инфраструктурните мерки
при съставяне на крайдунавски велосипеден маршрут (Фиг. 52) заслужават специално внимание, тъй
като това е ключов проблем за осигуряването на безопасността на велосипедните туристи и
атрактивността на дестинацията за велосипеден туризъм.
Най-голяма част от респондентите (над 70%) посочват като лесноосъществимо включването в
маршрута на пътища със слаб автомобилен трафик, в комбинация с поставянето на пътни знаци, които
предупреждават водачите на моторни превозни средства за наличието на велосипедисти по пътя. В
сравнение с останалите мерки, ограничаването на скоростта на моторните превозни средства е
оценено в най-голяма степен като неосъществимо.

Фиг. 52 Варианти за съставяне на велосипеден маршрут покрай р. Дунав

Използването на дигите покрай р. Дунав се разглежда като възможен вариант от почти всички
респонденти, но те са разделени по равно според мнението си дали това е лесно или трудно за
осъществяване. Мярката по асфалтиране на пътния банкет също се оценява като осъществима, но
според 59% от респондентите това би било трудна задача. По подобен начин се разглежда и
изграждането на велоалея по съществуващи крайбрежни пътища, с тази разлика, че известно
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малцинство от 8% смятат мярката за неосъществима. Най-трудният вариант за съставяне на
веломаршрут, според 77% от респондентите, е изграждането на самостоятелна велоалея – само 15%
смятат, че това може да стане лесно, а 13% го намират за неосъществимо.
Резултатите потвърждават мнението, че вариантите за инфраструктурни решения, които
изискват изграждане на нови съоръжения са най-трудноосъществими. Следователно, за съставянето
на велосипеден маршрут следва да се приоритизира използването на наличната пътна
инфраструктура в участъци, където може да се осигури безопасно движение на велосипеди, без
необходимост от мащабни инвестиции.
4.3.2.4

Приоритети за развитие на инфраструктурата за велосипеден туризъм
За подобряването на инфраструктурата по маршрута е необходимо извършването на
комплекс от дейности, които да осигурят удобство при използването ѝ от велосипедисти.
Респондетите оценяват различните мерки в зависимост от това дали представляват приоритет и дали
той е краткосрочен или дългосрочен.
Резултатите показват, че всички дейности са определени от повечето респонденти като
приоритет (Фиг. 53). Разликата в отговорите се състои в приоритизирането им като кракосрочни и
дългосрочни мреки. Дейностите, които са определени от най-много респонденти (44%) като
краткосрочен приоритет, са събирането на данни за използването на маршрута и планирането на
мрежа от велосипедни маршрути. Тези дейности следва да се развиват в дългосрочен план, по
мнението на съответно 41% (за събирането на данни) и 51% (за планирането на мрежа) от
респондентите.

Фиг. 53 Приоритети за развитие на инфраструктурата за велосипеден туризъм

Дейностите по изграждане и мониторинг на велосипедната инфраструктура чрез
координация между институциите, които управляват различните видове пътища, се разглеждат като
дългосрочен приоритет от над половината респонденти. В краткосрочен план тези дейности са
приоритизирани от над 1/3 от респондентите. Подобряването на велосипедната инфраструктура се
разглежда от повечето респонденти (64%) като дългосрочен приоритет, а според 1/3 са важни в
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краткосрочен план. Естествено, поддръжката на велосипедната инфраструктура се разглежда от наймного респонденти (74%) в дългосрочен план и само 21% смятат тази дейност за краткосрочен
приоритет.
Мненията на респондентите показват, че за развитие на инфраструктурата на Дунавския
велосипеден маршрут в краткосрочен план, следва да се приоритизират мерките, които ще осигурят
данни за употребата, план на велосипедната мрежа и координация между институциите. В подългосрочен план, приоритет са изграждането, мониторингът и поддръжката на инфраструктурни
съоръжения.
4.3.2.5

Приоритети за развитие на продукта на велосипедния туризъм
Освен от подходяща инфраструктура, велосипедният туризъм се нуждае още от качествени
услуги, достъпна и полезна информация, както и от механизми за координиране на действията на
всички страни, ангажирани с развитието на туристическия продукт (Фиг. 54). При сравнение с
графиката за дейностите по инфрастурктурата (Фиг. 53) е видно, че по отношение на дейностите,
насочени към развитието на туристическия продукт, повече респонденти са посочили приоритети в
краткосрочен план.
Отговорите на респондентите показват, че най-неотложен приоритет в развитието на
продукта е проучването на чуждестранния опит – 72% го определят като краткосрочен приоритет,
26% - като дългосрочен и само 3% смятат, че не е приоритет. Друга краткосрочна мярка според
респондентите е създаването на етикет за туристически услуги, които са подходящи за
велосипедисти, въпреки че сравнително голям дял от отговорилите (18%) смятат, че това изобщо не
е приоритет. Публикуването на инфромационни материали в интернет е определено като дейност,
която е важна за изпълнение в дългосрочен план, но същевременно е оценена високо и като
краткосрочен приоритет. Подобно е мнението и по отношение на включването на мерки за развитие
на велосипеден туризъм в стратегически документи. Най-много респонденти определят мерките по
подобряване на качеството на услугите и координирането на развитието между заинтересованите
страни като приоритети, които са важни в дългосрочен план.

Фиг. 54 Приоритети за развитие на продукта на велосипедния туризъм
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По мнение на респондетите, развитието на продукта в краткосрочен план трябва да е
насочено към осигуряване на наблюдение върху световните тенднеции, въвеждане на етикет за
подходящи доставчици на услуги за велосипедисти и публикуване на актуална информация за
маршрута в интернет. В дългосрочен план, велотуризмът следва да залегне в стратегическата рамка
за развитие, което да подпомогне подобряването на качеството на обслужване и координацията
между страните в процеса.
4.3.2.6

Компетенции на институциите и капацитет за осъществявне на дейностите за
развитие на велотуризма в крайдунавските общини
Широкият набор от дейности, необходими за развитието на велосипеден туризъм, попадат в
компетенциите на голям брой институции. Респондентите са посочвали тези институции, които
според тях разполагат с компетенции и капацитет за изпълнение на дейностите по развитие на
велосипеден туризъм в крайдунавските общини. Отговорите на представителите на общините и на
неправителствения и частен сектор са представени обобщено и отделно (Фиг. 55).
Най-голяма част от респондентите са посочили, че Министерство на туризма има
компетенции и капацитет за осъществяване на дейности по развитието на продукта на велосипедния
туризъм в поречието на р. Дунав. Общинските администрации също са посочени от значителен дял
от респондентите - както от самите представители на общините (84%), така и от неправителствения и
частен сектор (85%). Голямо значение се отдава и на функциите, които се изпълняват от
Министерствата на транспорта и на регионалното развитие.
На областно равнище най-много респонденти са посочили областните пътни управления като
компетентни институции за развитието на велосипеден туризъм. Областните управители и
областните дирекции на МВР също разполагат с компетенции и капацитет по отношение на
велосипедния туризъм, според значителен дял от респондентите. Значително по-малко респонденти
са посочили регионалните структури по околната среда и горите като компетентни по темата.

Фиг. 55 Оценка на компетенциите за развитие на велосипеден туризъм
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Като цяло, представителите на общините в по-голяма степен фокусират компетенциите в
публичните институции. От своя страна, 80% от представителите на неправителствения и частен
сектор подчертават значението на компетенциите и капацитета на неправителствените организации,
въпреки, че не малък дял от представителите на общините (47%) са на същото мнение.
4.3.2.7

Водеща организация за координиране на процеса
При наличие на толкова много институции и организации е неизбежен въпросът за
координирането на процеса. Респондентите са посочили коя би била най-подходящата структура за
координация на мерките за утвърждаване на велосипеден маршрут, който свързва всички
крайдунавски общини. Резултатите показват съществени разлики в мнението на представителите на
общините и неправитеслтвения и частен сектор (Фиг. 56). Според мнозинството представители на
местната власт (53%), водещата функция следва да се поеме от Министерството на туризма.

Фиг. 56 Водеща организация за координиране на процеса

В отговорите на представителите на неправитествения и частен сектор не се откроява
мнозинство. Една част от тези респонденти (25%) подкрепят водещо да бъде Министерството на
туризма, но също толкова са тези, които смятат, че координацията трябва да се поеме от специална
институция или съвет, създадени за целта. Последната опция се подкрепя само от 5% от
представителите на общините. Други възможности, които имат значително по-широка подкрепа от
неправителствения и частен сектор, са координацията да се изпълнява от Организацията за
управление на туристическия район или от неправителствена организация. Министерството на
регионалното развитие би могло да бъде координатор според 11% от представителите на общините
и 10% от представителите на неправителствения и частен сектор, а Министерството на транспорта –
съответно 16% и 5%.
***
Сред представителите на местната власт и организаторите на туристически пътувания
съществува разбиране относно ползите и проблемите на развитието на велосипеден туризъм в
крайдунавските общини. Те отдават голямо значение на необходимостта от подобрения на пътната
инфраструктура, но отчитат и възможностите да се постигне напредък чрез осъществяване на понекапиталоемки дейности, които могат да се приоритиризрат в краткосрочен план. Участниците в
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проучването фокусират компетенциите по отношение на развитието на велосипеден туризъм в
структурите на централната и местната власт, със значителна подкрепа от регионалните публични
власти, както и от неправителствените организации. Липсва обаче консенсус за това, коя институция
следва да координира процеса по развитие на Дунавския маршрут, като най-значим продукт на
велосипедния туризъм в разглеждания район.
4.3.3

Позиция на органите на централната власт относно развитието на Дунавския велосипеден
маршрут
Позицията на ключовите правителствени институции е разгледана чрез обобщение на
писмените отговори на конкретно зададени въпроси, свързани с развитието на Дунавския
велосипеден маршрут. Отговорите отразяват позициите на Министерство на туризма (ПРИЛОЖЕНИЕ
5а), Министерство на транспорта (ПРИЛОЖЕНИЕ 5б), Министерство на вътрешните работи
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5в) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 5г), по отношение развитието
на велосипеден туризъм в България и по-специално – на Дунавския велосипеден маршрут.
4.3.3.1

Място на велосипедния транспорт в националната транспортна политика
В становището на Министерство на транспорта се набляга на факта, че настоящата политика
за развитие на транспорта се фокусира върху проблемите на автомобилния, железопътния, водния,
въздушния и интермодалния транспорт. Според представителите на Министерството, велосипедният
транспорт попада в компетенцииите на общините и министерствата на регионалното развитие и
вътрешните работи. В позицията се пояснява, че съществуват целенасочени дейности за изграждане
на велосипедна инфраструктура в по-големите градове на страната. В този процес участват общините
и структурите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това са институциите,
които отговарят и за развитието на регионалната и общиниската пътни мрежи. Движението на
велосипедите по тези пътища е ясно регламентирано в нормативната уредба, свъзрзана с правилата
за движение, която се прилага от Министерство на вътрешните работи. От становището следва
заключението, че велосипедният транспорт, в т.ч. въпросите по развитие на велосипеден туризъм не
се разглеждат като част от националната транспортна политика, водена от Министерството.
4.3.3.2

Организация на движението на велосипеди по републикански пътища включени в
Дунавския велосипеден маршрут
В становищата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на вътрешните работи е
посочено, че няма въведени ограничения за движение на велосипеди по всички републикански
пътища, които се ползват за движение по Дунавския велосипеден маршрут. От АПИ уточняват, че по
тези пътища е положена пътна сигнализация и маркировка, съгласно проектите за организация на
движението, нормите за проектиране на пътща и другите действащи нормативни документи, както и
че няма предвидени мерки за изграждане на велосипедна инфраструктура. Допълнителни мерки за
осигуряване на безопасността на велосипедистите се предприемат съвместно с МВР, само в случай
на провеждане на организирано събитие. За целта е необходимо уведомление от организаторите до
администрацията, управляваща конкретния път, който ще бъде използван.
В позицията на МВР, подробно са описани случаите, в които структурите на Министерството имат
компетенции по отношение на осигуряването на безопасността на движение на велосипедистите. По
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отношение на прилагането на Закона за движение по пътищата, МВР осъществява следните
дейности:





контрол върху техническата изправност на велосипедите;
спазването на правилото за ползване на светлоотразителни жилетки от водачите на
велосипеди извън населени места;
недопускане на движение на велосипеди по площи предвидени за пешеходно движение;
недопускането на движение на велосипеди по атвомагистралите и скоростните пътища.

Представители на МВР също така подпомагат структурите на АПИ в работата на техникоикономическите съвети, където се приемат проектите за организация на движението.
На конкретно зададен въпрос дали е възможно въвеждането на забрана за движение на
тежкотоварни автомобили по път II-11 между Дунавци и с. Добри дол при положение, че е завършена
рехабилитацията на път I-1, тъй като такава забрана значително ще повиши безопасността на
преминаващите оттам чуждестранни велосипедни туристи, отговорът от АПИ е отрицателен. Като
причина за това се изтъква фактът, че след пускането в експлоатация на новия мост при Видин, рязко
се е увеличил трафикът на тежкотоварни автомобили по основното направление Видин-София, а
именно път II-11. В допълнение, от АПИ уточняват, че по път I-1 е предвидено разширяване на пътното
платно, но не поясняват дали тази мярка се изпълнява, за да облекчи трафика по второкласния път.
Допълнителен конкретен въпрос е зададен за мерките, които е
необходимо да бъдат предприети, за да се постави маркировка на
пътищата по маршрута, която да известява водачите на МПС, че по пътя е
възможно да се движат велосипеди, чрез поставяне на предупредителен
знак A20 (Фиг. 57). Според представителите на АПИ е необходимо да се
определят пътните участъци с движение на велосипедисти, като за целта се
организира комисия с представители на МВР, АПИ и местните организации
по велотуризъм, която да прецени пътните участъци и начина на
сигнализиране в тях, с оглед осигуряване безопасност на движението.
4.3.3.3

Фиг. 57 Пътен знак А20
съгласно наредба 18/2001 на
МРРБ за сигнализация на
пътищата с пътни знаци

Място на велосипедния туризъм в националната
туристическа политика
Министерството на туризма разглежда велотуризма като част от приключенския и
алтернативен туризъм в рамките на актуализираната туристическа стратегия (НСУРТБ, 2014-2030) и
отчита, че колоезденето, като метод за придвижване в Европа, ще се увеличи в следващите 10 години
с около 10 процентни пункта, а посетителите, за които колоезденето е важна допълнителна дейност,
ще представляват значим пазарен сегмент. В позицията се посочва, че в България този продукт все
още не е подходящо валоризиран и популяризиран. Позовавайки се на чуждия опит за преодоляване
на това предизвикателство, от Министерството възприемат, че „развитието на туристически продукт,
свързан с велотуризма, следва да се базира на партньорство между публичния сектор, държавните и
общинските институции, частния сектор и неправителствените организации“, но не се ангажират да
посочат конкретна организация, която е най-подходящо да координира процеса по развитие на
Дунавския велосипеден маршрут.
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В становището се посочва още, че в рамките на компетенциите на Министерството на
туризма, е възможно осъществяване на следните дейности за развитие велотуризма:





включване на темата за развитието на велотуризма в рамките на предстоящи конференции и
семинари, организирани от Министерството, на които да бъдат обсъдени състоянието и
перспективите за развитието на този вид туризъм с широк кръг заинтересовани страни;
промотиране на възможностите за велотуризъм в България в рамките на специализирани
форуми и изложения в страната и чужбина;
участие на Министерството в бъдещи инициативи за развитие на велотуризма, в рамките на
Стратегията на ЕС за Дунавския регион, сред приоритетите на която, е развитието на
устойчиви форми на туризъм и промотирането на съвместни туристически продукти.

От позицията на ключовите правителствени институции става ясно, че според техните
представители, основната част от компетенциите, които касаят развитието на пътната
инфраструктура, са съсредоточени в работата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините.
Съществуват установени механизми на сътрудничество между тях, като в този процес участват
активно и структурите на МВР. При съпоставяне на позициите на туристическото и транспортното
министерство с резултатите от анкетното проучване сред общините и организаторите на
велосипедни пътувания обаче, се получава значително разминаване в мненията. В Министерство на
транспорта изцяло се дистанцират от активното провеждане на политики за насърчаване на
велосипеден транспорт. В Министерството на туризма, от своя страна, декларират своя принос за
развитие на продукта на велосипедния туризъм в страната, но остават пасивни по отношение на
координацията на процеса по развитие на Дунавския велосипеден маршрут.
***
Развитието на велосипеден туризъм в крайдунавските общини разполага с редица предпоставки
и е изправено пред сериозни предизвикателства, чиято комплексност е определена от характерните
за туристическата политика сложни междуинституционални връзки. От направения анализ може да
се обобщи, че продуктът на велосипедния туризъм в крайдунавските общини се намира във
въвеждаща фаза от жизнения си цикъл. Според теоретичния модел за еволюция на туристическите
дестинцаии (Butler, 1980), крайдунавските общини могат да се разгледат като дестинация, която се
намира в етап на включване на нов вид туристически продукт. Велосипедните туристи все още са
малко, а ефектът за туристическия бизнес е ограничен. Въпреки това някои предприемачи вече
обръщат внимание на този сегмент. Пораждат се и първите изискания към публичните власти за
подобряване на инфраструктурата. Въпреки, че съществуват механизми за подобряване на
безопасността на велосипедистите, които използват пътищата на Дунавския велосипеден маршрут,
липсва инициатива у всички институции за тяхното прилагане.
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5

Пета глава: Концепция за развитие на велосипеден туризъм по
българското поречие на р. Дунав

5.1 SWOT-анализ
Обобщение на резултатите от подробния анализ е представено по метода SWOT анализ, с който да
се подпомогне формулирането на адекватни стратегии насочени към развитието на крайдунавските
общини, като дестинация за велосипеден туризъм (Табл. 33). Посочени са силните и слабите страни според
въздействието на факторите на вътрешната среда (трета глава), а възможностите и заплахите са
формулирани въз основа на благоприятните и неблагоприятните фактори, разгледани в анализа на
външната среда във втора глава.
Табл. 33 SWOT-анализ на крайдунавските общини като дестинация за велосипеден туризъм

Силни страни



















Погранично разположение на територията с излаз
на р. Дунав и наличие на гранични пунктове с
Румъния;
Наличие на свързаност с ЖП мрежата на страната;
Близост на източната част от района до
международно летище в Букурещ;
Разнообразие и атрактивност на туристическите
ресурси в близост до дунавското крайбрежие, вкл.
два обекта от списъка на ЮНЕСКО;
Равнинният релеф благоприятства развитието на
велосипеден транспорт;
Високият дял на защитените територии и зони е
предпоставка за ограничаване на антропогенната
дейност и съхраняване на пейзажа;
Р. Дунав осигурява тема за утвърждаване на
велосипеден маршрут с дължина над 600 км.,
като част от трансевропейския маршрут
ЕвроВело 6;
Освен велосипеден маршрут поречието на р.
Дунав е част от „Маршрута на римските императори
и виното“, който е сертифициран като Европейски
културен маршрут;
Крайдунавските общини в областите Монтана,
Враца и Плевен разполагат с първата велосипедна
маркировка по републиканска пътна мрежа в
България;
Голяма част от пътната инфраструктура, която е
включена в маршрута, се характеризира с ниска
интензивност на автомобилното движение и
може да се ползват от велосипедисти без да са
необходими големи инфраструктурни
инвестиции;
Дунавският велосипеден маршрут е обект на
посещения от чуждестранни велосипедни
туристи, които формират малък, но все пак
постоянен туристопоток;
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Слаби страни
 Периферно разположение на територията и
недостатъчно оползотворяване на потенциала на
р. Дунав;



Отдалеченост от международните летища и
повечето центрове на туристическо търсене в
България;



Лоша свързаност на разглежданата територия по
отношение на сухопътен и речен пътнически
транспорт;




Неусвоен рекреационен потенциал на р. Дунав;

Големи различия в нивото на икономическо
развитие между различните общини;



Влошена демографска структура в общините с
доминиращ селскостопански сектор



Наличие на локални проблеми с незаконни
сметища край пътищата



Лошо състояние на тази част от пътната
инфраструктура, която се отличава с ниска
интензивност на автомобилното движение



Липса на велосипедна инфрастурктура в участъците
от Дунавския велосипеден маршрут с висока
интензивност на автомобилното движение



Не са асфалтирани някои пътни отсечки, които
осигуряват заобикалянето на опасни участъци от
Дунавския велосипеден маршрут;



Липса на пътища за придвижване по крайбрежието
на р. Дунав;



Дунавският велосипеден маршрут не разполага с
подходяща маркировка в ключови участъци, където
велосипедния трафик може да бъде насочен по
слабонатоварени пътища;



Липса на достатъчно средства в общините за
поддръжка и изграждане на общинската пътна
мрежа;





Съществуват инициативи за регионални
велосипедни маршрути, които да свързват
Дунавския маршрут с дестинации във
вътрешността на станата.
По Дунавския маршрут се провежда ежегодното
велосипедно събитие Дунав Ултра.












Слабо развит туристически отрасъл в повечето
общини с ограничения в обема и разнообразието
на предлагането по вид и категория;
Повсеместна липса на къмпинги, като
предпочитано място за настаняване за
чуждестранните велотуристи;
Кратък среден престой на общия туристопоток в
крайдунавските общини, което ограничава
възможността за реализиране на велосипедни
пътувания като допълнителна дейност по време на
посещение с друга цел;
Малък обем на велосипедните пътувания,
реализирани в изследвания район;
Ограничени икономически ползи от
велосипеднияте туризъм на този етап;
Почти всички места за настаняване не провеждат
специална политика за привличане на велотуристи;
Туристическата информация за Дунавския
велосипеден маршрут се предоставя и поддържа
предимно от чуждестранни организации, а
информационните канали създадени от български
организации не се актуализират и са морално
остарели.

Възможности

Заплахи


















Като част от ЕвроВело мрежата, Дунавският
велосипеден маршрут е популярен в Западна
Европа
Развитието на Дунавския велосипеден маршрут се
разглежда като стратегически проект на
международно равнище
С подобярването на условията по Дунавския
маршрут в Сърбия са привлечени велотуристи,
които желаят да достигнато до устието на реката,
т.е. трябва да преминат през България или
Румъния;
Предимства на българското дунавско крайбрежие
в сравнение с румънското по отношение на
атрактивността и наличието на туристически
услуги
Нарастване на популярността на велосипедния
туризъм на вътрешния пазар;
Велотуризмът е популярен сред хора със средни и
високи доходи;
Налично потенциално вътрешно търсене за
велосипедни пътувания с нощувка в
крайдунавските общини;
Съществува потенциално търсене за велосипедни
пътувания велосипедни пътувания с нощувка;
Контингентът за велосипеден туризъм е
толерантен към маршрути, при които се използват











Подобряване на условията по Дунавския маршрут в
Румъния могат да доведат до пропускане на
възможността за реализация на българския участък;
Запазване на тенденцията за високия дял на
автомобилния товарен транспорт, вместо
пренасочването на товарите към речен и
железопътен транспорт;
Поради предвидени дейности по разширяване на
наскоро рехабилитирания първокласен път между
Видин и Монтана, тежкотоварният трафик няма да
бъде отклонен от използването на второкласния
път покрай Дунав като връзка между двата
областни града;
Велосипедната инфраструктура да се изгражда „на
парче“ без цялостна концепция за трасето на
Дунавския велосипеден маршрут и без да се
осигури необходимата поддръжка в дългосрочен
план;
С решението за изграждане на Дунав мост 3 при
Русе и скоростен път между Русе и В. Търново,
намалява вероятността за изграждане на пътна
връзка между Русе и Свищов, която е ключова за
трасето на Дунавския велосипеден маршрут;
Компетенциите по развитието на велосипеден
туризъм са разпределени в юрисдикцията на голям
брой институции на различни териториални
равнища;
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пътища с ниска интензивност на автомобилното
движение;
Международната разпознаваемост на Дунавския
велосипеден маршрут може да се използва при
популяризирането му на вътрешния пазар;
С популяризирането на маршрута могат да бъдат
привлечени колоездачните клубове за
организиране на повече велосипедни събития;









Продължително отлагане на учредяването на
Организация за управление на Дунавския
туристически район;
Междуселищния велосипеден транспорт да остане
извън провежданата политика за развитие на
транспорта и пътната инфраструктура;
Отлагане на необходимостта от създаване на
координационно звено за провеждане на политика
по развитие на велосипедния туризъм в България;
Лошите условия за междуселищен велосипеден
транспорт ограничават развитието на велосипеден
туризъм в България.

5.2 Обобщение на проблемите и насоки за решение
5.2.1 Проблеми на местната среда за развитие на велосипеден туризъм
5.2.1.1

Проблеми на социално-икономическата среда
Като част от най-слабо развитите в България Северозападен и Северен централен район за
планиране, крайдунавските общини се отличават с някои проблеми на социално-икономическата
среда, които са следствие от природните дадености и историческото развитие на района.
Териториалните различия в икономическото развитие и демографските процеси определят
пространствена структура на района, в която са формирани големи общински центрове с относително
добри социално-икономически показатели, между които се разполагат по-малки общини, където
водещ е аграрният сектор, наблюдава се силно изразена и задълбочаваща се демографска криза, а
туристическото развитие е много слабо застъпено. В тези условия, туризмът се разглежда като
приоритет за развитие в цялата изследвана територия. В икономически развитите общини се търси
подобряване в използването на туристическия потенциал, чрез повишаване качеството на
предлагането и привличане на повече туристи, което да допринесе за общия икономически растеж.
В общините с развит селскостопански сектор туризмът може да осигури разнообразяване на
икономическата специализация към неземеделски дейности. Разрешаването на социалноикономическите проблеми на крайдунавските общини зависи от фактори, които засягат аспекти на
регионалната политика далеч извън рамките на туристическото развитие. По-доброто усвояване на
туристическия потенциал може да подпомогне процесите на социално-икономическото развитие, но
туризмът не се разглежда като потенциален структуроопределящ отрасъл в района, т.е. развитието
му не би довело до изпадане на икономиките в състояние на зависимост от динамичните процеси в
туристическото търсене.
Велосипедният туризъм, от своя страна, би могъл да има важна роля за по-доброто усвояване
на туристическия потенциал на района, поради благоприятните фактори на средата за неговото
развитие от една страна, и поради наличието на разпознаваем международен велосипеден маршрут,
който вече е обект на туристическо търсене, от друга. Чрез осигуряването на свързан маршрут,
преминаващ през всички крайдунавски общини, ще се подпомогне разпределението на ползите от
развитието на туризма върху по-голяма територия.
162

5.2.1.2

Проблеми на пътната инфраструктура по Дунавския велосипеден маршрут
За да бъде икономически обосновано, развитието на велосипедни маршрути се основава на
използването на съществуващата пътна инфраструктура и адаптирането ѝ за осигуряване на
безопасно и удобно движение на велосипеди. От анализа на характеристиките на пътната
инфраструктура на Дунавския велосипеден маршрут произтичат два основни проблема, които са
характерни за някои участъци от маршрута: (1) интензивният моторизиран трафик и (2) липсата на
асфалтирани пътища.
Участъците от маршрута с висока интензивност на трафика създават опасност за
велосипедистите, които използват за движение пътното платно. Възможностите за решение на този
проблем се състоят в отклоняване на велосипедния или моторизирания трафик по странични пътища,
а когато това не е възможно, се налага адаптиране на пътната инфраструктура, чрез асфалтиране на
пътния банкет или изграждане на самостоятелна велосипедна алея извън пътното платно. Временно
решение е предоставянето на възможност за пропускане на опасните участъци, посредством
използването на обществен транспорт.
По Дунавския велосипеден маршрут има няколко проблемни участъка, където съществуват
различни възможности за подобряване на безопасността на колоездачите. Там, където съществува
възможност за отклоняване на велосипедния трафик по странични пътища обаче, в някои случаи се
поражда необходимостта от асфалтиране на черните пътища, които се използват в отклонението, за
да бъдат покрити изискванията за ЕвроВело маршрут.
Проблемните участъци и възможностите за решение са следните:
Видин-Добри дол (27 км)
Участъкът между Видин и Дунавци (4 км) се нуждае от изграждане на допълнителна
инфраструктура за велосипедисти, поради интензивния трафик по път E-79. Като временно
решение е възможно използването на ЖП транспорт за да се избегне този участък. Между
Дунавци и с. Добри дол (24 км) пътят се използва интензивно от тежкотоварни автомобили, но
поради характеристиките на терена, възможността за изграждане на велосипедна
инфраструктура е силно ограничена. Решение в този случай е отклоняването на тежкотоварния
трафик по първокласен път Е-79.
Козлодуй-Оряхово (33 км)
В този участък има две отсечки, където може да се приложи различен подход за разрешаване на
проблема. Между Козлодуй и Мизия (19 км) е необходимо изграждането на велосипедна
инфрастурктура. Между Мизия и Оряхово (14 км) е възможно отклонение на тежкотоварния
трафик от път II-15 към път II-11.
Обретеник-Иваново (20 км)
Избягването на този участък е възможно ако бъде доизграден второкласен път II-52 между
селата Кривина и Мечка, тъй като в разстояние от 14 км липсва асфалтова настилка.
Изграждането на този път се разглежда като приоритет в рамките на проекта за Дунавски
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панорамен път и включването на велосипедна инфраструктура може да залегне в етапа на
проектиране.
Иваново-Русе (16 км)
Участъкът се нуждае от асфалтиране на пътния банкет, поради интензивен трафик. Съществува и
временно решение чрез използването на ЖП-връзка между Иваново и Русе.
Русе-Тутракан (47 км)
В етапа между Русе и Тутракан велосипедното движение може да се отклони през селата
Сандрово и Ряхово, с което участъкът по интензивно натоварен път се свежда до 32 км, в които е
необходимо изграждането на самостоятелна велосипедна алея извън пътното платно, поради
много високите нива на моторизиран трафик.
Тутракан-Силистра (49 км)
В етапа между Тутракан и Силистра велосипедното движение може да се отклони през с. Малък
Преславец, с което се избягват 41 км от натоварения път и участъкът с необходимост от
допълнителна велосипедна инфраструктура се ограничава до 7 км между с. Сребърна и
Силистра. Черните пътища в участъците Малък Преславец-Гарван и Попина-Ветрен с обща
дължина от 14 км се нуждаят от асфалтиране.
Общата дължина на участъците, в които е необходимо изграждане на допълнителна
велосипедна инфраструктура се равнява на 78 км. От тях, 36 км са по много интензивно натоварени
пътища, където е препоръчително изграждането на велосипедна алея извън пътното платно (ВидинДунавци и Русе-Тутракан). Останалите 42 км са по пътища, където е достатъчно асфалтирането на
пътния банкет (Козлодуй-Мизия, Иваново-Русе и Сребърна-Силистра).
Общата дължина на участъците, в които е необходимо асфалтиране на черни пътища е 28 км
(Кривина-Мечка, М. Преславец-Гарван и Попина-Ветрен). Към тях може да се добави и черния път
между Ясен и Гомотарци (8 км), с което етапът между Брегово и Видин изцяло да преминава по
Дунавското крайбрежие, т.е. общата дължина за асфалтиране е 36 км.
При изпълнение на посочените строително-монтажни дейности, общата дължина на
българския участък, покриващ изискванията за ЕвроВело маршрут ще бъде 627 км. От тях 114 км (18%)
се нуждаят от изграждане на специализирана велосипедна инфраструктура.
5.2.1.3

Проблеми на пътеуказващата маркировка по маршрута
Дунавският велосипеден маршрут разполага с велосипедна маркировка само в участъка
между Лом и Никопол, но тъй като поставянето на знаци за велосипедисти по републикански пътища
не е нормативно регламентирано, маркировката фактически подлежи на демонтиране. По-голямата
част от маршрута не разполага с пътеуказваща велосипедна маркировка. Въпреки, че в тези участъци
има указателни табели с посоки и разстояния до населените места, те са неразбираеми за
чужденците, защото са само на кирилица. Освен това, тези указателни табели посочват найподходящия път за моторните превозни средства, което може да не е валидно за велосипедистите.
Такива ситуации по маршрута има при с. Дунавци, с. Сандрово и с. Ряхово, където отклоненията през
населените места спестяват колоездене по натоварените пътища. Решението на този проблем се
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състои в цялостно маркиране на маршрута с велосипедни знаци, но преди това е необходимо
разработването на национален стандарт за пътеуказване на велосипедни маршрути и интегрирането
му в националното законодателство.

5.2.2 Проблеми на продукта на велосипедния туризъм
5.2.2.1

Недостиг в предлагането на услуги и проблеми с качеството
Липсата на места за настаняване в много общини е проблем, който води до пропускане на
ползи от съществуващото търсене по Дунавския велосипеден маршрут, а на туристите се налага да
практикуват диво къмпингуване. Освен повсеместната липса на къмпинги, има недостиг на къщи за
гости, които са предпочитан вид настаняване от велосипедните туристи. В по-малките общини по
маршрута липсват заведения за хранене, които да предлагат приветлива обстановка и здравословна
храна. В местата за настаняване, където посрещат велосипедни туристи, често срещан проблем е
липсата на гъвкавост за предлагане на закуска в по-ранен час.
За разрешаване на посочените проблеми са необходими инвестиции за създаване на места
за настаняване, след провеждане на съответното проучване на пазара, с което да се определи в кои
точки от Дунавския веломаршрут инвестициите ще бъдат обезпечени с необходимото търсене за
постигане на рентабилност. За повишаването на качеството на услугите е необходимо възприемането
на стандарт в предлагането на услуги за велосипедни туристи, което може да се постигне чрез
обединението на места за настаняване и заведения за хранене, които посрещат велосипедни туристи,
в единна мрежа за обмен на опит и популяризиране на велосипедния туризъм.
5.2.2.2

Проблеми с информационната обезпеченост и реализацията на туристическия
продукт
Въпреки наличието на специализирана велосипедна маркировка по Дунавския велосипеден
маршрут, тя обхваща само участъка между Лом и Никопол и не предлага друга информация, освен
посоката към следващата дестинация и разстоянието до там. В местата за настаняване напълно
липсва писмена информация за маршрута и в повечето случаи служителите на рецепция не са
запознати с него. Единственият пътеводител, който покрива българския участък на Дунавския
велосипеден маршрут, се издава и редактира в Германия, а информацията за България не е
достатъчно подробна и се актуализира рядко. Интернет сайтът, който е разработен за участъка на
маршрута в България и Румъния, също не разполага с пълна и актуална информация, а визията и
удобството на ползване изостават от съвременните изисквания за интернет съдържание. Мобилното
приложение за Дунавския веломаршрут е продукт на организация със седалище в Сърбия и предлага
само обзорна информация, без точната локация и описание на обектите по маршрута.
В допълнение към недостатъчната информационна обезпеченост за продукта на Дунавския
велосипеден маршрут, се наблюдава и слаб интерес от страна на туроператорите за предлагане на
пакетни велосипедни пътувания с обща цена. Този проблем е по-скоро следствие от проблемите на
инфраструктурата и слабото развитие на туристическите услуги по маршрута в българския участък.
Допълнителен фактор за ограниченото предлагагане на организирани пътувания е слабият интерес
от страна, както на българите, така и на чужденците към такива услуги. Все пак, се очаква с
подобряване на качеството на предлагане по Дунавския велосипеден маршрут да бъдат привлечени
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по-широк сегмент от велосипедни туристи, тъй като проучването на потенциалното търсене показа
известен интерес към участие в организирани пътувания. Въпреки това, поради преобладаващото
търсене на неорганизирани пътувания, усилията към провеждане на маркетингова политика следва
да са фокусирани в осигуряването на полезна, подробна и добре структурирана информация за
велотуристите, които не ползват посреднически услуги - както в интернет пространството, така и на
терен, чрез качествена пътеуказваща система и информация в обектите по маршрута.
За подобряване на информационната обезпеченост на Дунавския велосипеден маршрут е
необходимо прилагането на координиран подход, който се основава на сътрудничеството между
бизнеса, неправителствените организации и институциите в България. Тези въпроси са разгледани
като проблеми на политиката за развитие на велосипеден туризъм.

5.2.3 Проблеми на политиката за развитие на велосипеден туризъм
5.2.3.1

Проблеми в законодателството, свързани с развитието на велосипеден туризъм
В Закона за туризма е посочено, че велосипедните маршрути са туриситически обекти, но
липсва дефиниция на понятието „велосипеден маршрут“, както и механизъм за физическото
определяне на тяхното трасе. Необходимо е прецизиране на процеса по оценка на предложения за
определяне на велосипедни маршрути, посредством разработване на изисквания към техните
характеристики.
Законодателството в България урежда въпросите по изграждане на специализирана
велосипедна инфраструктура в рамките на пътната мрежа в страната, както и правилата за движение
на велосипедистите по пътища, които не разполагат със специализирана велосипедна
инфраструктура. В законодателството обаче не е предвидена възможност за поставяне на
специализирани знаци, които да насочват велосипедистите към най-подходящите за използване от
тях пътища.
Необходимо е разработването на национален стандарт за пътеуказване на велосипедни
маршрути, който да включва дизайн на велосипедните знаци и принципите на схемата за маркиране.
Дизайнът на велосипедните знаци следва да се интегрира в Наредбата за сигнализация на пътищата
с пътни знаци.
5.2.3.2

Проблеми в координацията за развитие на велосипедни маршрути
Развитието на велосипедни маршрути засяга компетенции на институциите на централната
власт и общините от една страна, и интересите на туристическия бизнес и неправителствените
организации, от друга.
Ключовите компетенции по проблемите на пътната инфраструктура са ясно установени и
тяхното прилагане се извършва на областно и общинско равнище. Като се има предвид, че
велосипедните маршрути се разпростират на обширни територии и преминават през поредица от
общини, които се намират в различни области, се появява необходимостта от координация на
надобластно равнище. Провеждането на политиката на национално ниво по отношение на
инфраструктурата и регионалното развитие, се координира от Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
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Велосипедните маршрути са определени като туристически обекти в Закона за туризма, а
позицията на Министерство на туризма е, че развитието на туристическия продукт, свързан с
велотуризма, следва да се базира на партньорство между публичния и частния сектор. В рамките на
това партньорство, Министерството туризма може да се ангажира с интегриране на велосипедния
туризъм в общата политика за развитие на туризма, но не и да изпълнява организационни функции
по отношение на отделни велосипедни маршрути.
Неправителствените организации се разглеждат като важен партньор на местната и
централната власт при координацията на развитието на велосипеден туризъм. Проблем в
неправителствения сектор обаче представлява липсата на единна организация, която да разполага
със съответния капацитет и регионални структури за подпомагане на координационния процес.
Насоката за разрешаване на тези проблеми се състои в принципа за разпределяне на
дейностите на това териториално равнище, на което биха се реализирали най-ефективно. Това се
отнася, както за политиката по развитие на пътната инфраструктура, така и за туристическата
политика. На национално равнище проблемите с нормативната уредба и координирането на обща
мрежа от велосипедни туристически маршрути са в компетенциите на министерствата на туризма и
на регионалното развитие. На регионално и местно равнище следва да се провежда координация на
дейностите по развитието на отделните маршрути. На регионално равнище водещи институции в този
процес следва да бъдат регионалните структури на правителството, а на местно равнище – общините.
Ефективността на процесите на всички териториални равнища следва да се подпомага от
неправителствени организации, които представляват интересите на велосипедната общност и
туристическия бизнес.

5.3 Стратегически цели и приоритети за развитие на велосипедния туризъм по
българското поречие на р. Дунав
Обобщението на проблемите в развитието на велосипеден туризъм в крайдунавските общини
показва, че съществуват сериозни ограничения - както от страна на факторите на вътрешната, така и
на външната среда. Затова формулирането на целта трябва да е насочено не само към развитието на
велосипеден туризъм в разглежданата територия, но и към цялостната национална политика по тази
тема. Предлага се концепцията за развитие на велосипеден туризъм по българското поречие на р.
Дунав да се структурира около следната главна цел:
Чрез идентифициране на Дунавския велосипеден маршрут като стратегически
проект от национално значение, да се подобрят средата за неговото развитие и
качествените му характеристики, така че велосипедният туризъм да се реализира като
пълноценна част от туристическия продукт на крайдунавските общини и да
подпомогне устойчивото им туристическо развитие.
За изпълнението на главната цел са формулирани 3 взаимосвързани подцели, за чието
постигане е необходимо изпълнението на поредица от приоритетни действия, които да доведат до
желаното състояние (Фиг. 58). Целите от второ ниво са формулирани по следния начин::
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1. Допълване на нормативната и институционална рамка за развитие на велосипедни
маршрути в България;
2. Планиране и въвеждане в експлоатация на Дунавския велосипеден маршрут в България;
3. Реализация на продукта на Дунавския велосипеден маршрут в българския участък.
Постигането на посочените цели, от своя страна, ще предостави рамка за идентифицирането
и реализцията на други велосипедни маршрути с потенциал за развитие в България, напр. на
Черноморския веломаршрут.

Фиг. 58 Дърво на целите
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5.3.1 Допълване на нормативната и институционална рамка за развитие на велосипедни
маршрути в България
5.3.1.1

Дефиниране на понятието велосипеден маршрут
Комплексната същност на велосипедните маршрути и засягането на компетенции в различни
институции при тяхното развитие налага необходимост от точно дефиниране на понятието.
Определението следва да отразява всички важни компоненти, от които е съставен велосипедният
маршрут, вкл. туристически ресурси, пътна инфраструктура, услуги, комуникационни инструменти и
организационна структура. С нормативното определение за велосипедни маршрути ще се създаде
основание тяхното развитие да бъде интегрирано в националната политика по отношение на туризма
и пътната инфраструктура.
5.3.1.2

Разработване на изисквания към компонентите на велосипедни маршрути
За създаването на безопасен, качествен и практически осъществим велосипеден маршрут е
необходимо да се вземат под внимание факторите на търсенето от една страна, и потенциала на
вътрешната среда за развитие, от друга. За да бъде направена такава оценка е необходима система
от единни изисквания към велосипедните маршрути. В това отношение може да се ползва
методиката на ЕвроВело мрежата, която е съобразена със съвременните изисквания за развитие на
велосипеден туризъм. При адаптацията на изискванията към условията в България най-съществени
нововъведения са необходими при определяне характеристиките на пътна инфраструктура, която
може да се включва в състава на маршрутите.
5.3.1.3

Разработване на стандарт за пътеуказваща маркировка
Невъзможността за разполагане на пътеуказващи знаци по републиканска пътна мрежа,
които не са включени в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци, е най-сериозната
нормативна пречка пред развитието на велосипедни маршрути в България. Създаването на стандарт
за пътеуказване е ключов приоритет за усвояването на потенциала за развитие на велосипеден
туризъм. За разработването на такъв страндарт обаче, е необходимо правно основание за случаите,
в които той може да бъде прилаган, т.е. тази дейност следва да е подчинена на нормативното
дефиниране на понятието велосипеден маршрут.
5.3.2

Планиране и въвеждане в експлоатация на Дунавския велосипеден маршрут в България

5.3.2.1

Инвентаризция и оценка на съвместимостта съгласно изискванията към
компонентите на велосипедни маршрути
В настоящия труд е представен опит за инвентаризация на компонентите на Дунавския
велосипеден маршрут, като са подчертани проблемите и дефицитите, които имат нужда от
подобрения. С нормативното определение и въвеждане на изисквания към велосипедните маршрути
в България, разработката може да служи като основа за провеждане на подробна инвентаризация
на всички компоненти от Дунавския велосипеден маршрут. Въз основа на събраната информация
следва да се направи оценка на съвместимостта с изискванията към пътната инфраструктура, услугите
и туристическите ресурси и да се очертае план за осъществяване на необходимите подобрения.
Информацията от инвентаризирането следва да се използва и за създаването на база данни за
маршрута, която ще послужи в последващата продуктова реализация.
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5.3.2.2

Проектиране и изграждане на пътеуказваща система на велосипедния маршрут
Инвентаризацията на компонентите по маршрута позволява събраната информация да се
използва в проектирането на пътеуказваща система, в която да се включат не само посоките и
разстоянията до дестинациите, но и някои по-важни забележителности и туристически обекти в
непосредствена близост до маршрута. Пътеуказващата система следва да отразява и възможността
за маркиране на различни варианти за преминаване на даден участък (отклонения), като се обозначат
техните особености - липса на асфалт, достъп до забележителности, по-кратко преминаване и др.
5.3.2.3

Планиране и поетапна реализация на подобренията на пътната инфраструктура
Въз основа на инвентаризацията и оценката на съвместимостта на пътната инфраструктура с
изискванията към велосипедните маршрути, следва да се изготви план с необходимите подобрения
и график за тяхното изпълнение. В графика следва да се приоритизират дейностите, които водят до
подобряване на безопасността на движение на велосипеди и едновременно с това се характеризират
с ниска капиталоемкост. Пример за такива мерки по Дунавския велосипеден маршрут са
отклонението на велосипедния трафик по слабонатоварени пътища (при селата Санрово, Ряхово и М.
Преславец) и въвеждането на ограничения за движението на автомобилния трафик (в отсечките
Дунавци-Добри дол и Мизия-Оряхово). Подобна мярка е и поставянето на предупредителни знаци
„Внимание, велосипедисти!“ в участъците от маршрута с интензивен трафик. Дейностите, които са
свързани с изграждане на велосипедни алеи следва да се заложат в програмите за развитие на
пътната инфраструктура и да се изпълняват в рамките на планираните реконструкции и строителство
на нови пътища. Част от графика за инфраструктурни подобрения е също изграждането на
пътеуказната система. Нейното изпълнение следва да се приоритизира, тъй като значително ще
подобри безопасността, насочвайки велосипедистите към най-подходящия път за преминаване.
Пътеуказната система също може да се изгражда поетапно като се приоритизират участъци, в които
пътната инфраструктура отговаря на изискванията за безопасност, т.е. по пътища със слаб
автомобилен трафик, особено където те са алтернатива на по-натоварени пътища.
5.3.2.4

Поддръжка на инфраструктурата
Поддържането на инфраструктурата е ключова дейност за дългосрочното осигуряване на
качество по велосипедния маршрут. Това включва ремонт на настилките, проверка и поправка на
пробиви в пътеуказващата система, почистване на растителността в близост до пътя и други дейности,
които са част от общата поддръжка на пътната инфраструктура. Поради лошото състояние на някои
слабонатоварени пътища по Дунавския веломаршрут, ремонтът на тези участъци следва да се
приоритизира в краткосрочен план.
5.3.2.5

Мониторинг на употребата от велосипедисти, оценка на ефективността и планиране
на подобрения
Мониторингът на употребата на велосипедните маршрути не бива да се подценява като
ключов елемент от развитието. Съществуват различни технологични решения за автоматизирано
преброяване на велосипедния трафик, с които данните за употребата могат дори да се наблюдават в
реално време. Информацията за употребата е полезна при оценка на ефекта от развитието на
велосипедни маршрути, очертаване на тенденции в търсенето и преценка за необходими промени,
които да се интегрират в плановете за развитие на маршрута.
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5.3.3 Реализация на продукта на Дунавския велосипеден маршрут
5.3.3.1

Стандартизиране на услугите по маршрута
Велосипедните туристи са специфичен пазарен сегмент, който се отличава с определени
потребности при използването на туристически услуги. Систематизирането на тези потребности по
отношение на различните туристически услуги (настаняване, хранене, транспорт) и разработването
на предписания към доставчиците за съответните практики за удовлетворяването им съществено
повишава качеството на предлагането, особено когато се приложи върху целия маршрут. Това може
да се постигне чрез въвеждането на стандарт за туристически услуги, които са подхоящи за
велосипедисти (bike-friendly етикет). Обозначаването на обектите, които са въвели стандарта, помага
на велосипедните туристи да ги разпознават лесно и служи като маркетингов инструмент за самите
обекти.
5.3.3.2

Създаване и поддръжка на база данни за компонентите на маршрута
Информацията от първоначалната инвентаризация на маршрута е основа за създаването на
база данни, която да се използва за неговото популяризиране. Информацията за състоянието на
пътищата, наличието на услуги и атрактивността на забележителности може да бъде използвана за
създаването на различни комуникационни инструменти. Структурирането на информацията в единна
база данни ще улесни процеса по актуализацията ѝ.
5.3.3.3

Разработване на комуникационни инструменти
Съществуват различни възможности за популяризиране на велосипедния туризъм по
Дунавския маршрут. Основен приоритет е поддържането на полезна, точна и актуална информация.
Задължително е създаването на съвременна интернет-страница с добре структурирано, подробно и
актуално съдържание, в което да е представена информация за състоянието на пътищата (вкл.
проблемните участъци), атрактивността на забележителностите, местата за предоставяне на
туристически услуги, както и друга полезна информация. Допълнителни възможности за
комуникиране на продукта са разработването на мобилно приложение, печатни материали,
производството на сувенирни стоки и др.
5.3.3.4 Комуникация на бранда
Обединяването на комуникационните инструменти в единна маркетингова стратегия и
формулирането на бранд-идентичност ще доведе до повишаване на ефективността при
популяризирането на маршрута. В този процес могат да се включат различни дейности със събитиен
характер – състезания, масови преминавания по маршрута, пътувания организрани за журналисти и
туроператори, кампании в социалните мрежи и др. Поради силната разпознаваемост на Дунавския
велосипеден маршрут в международен план, формирането на идентичност на българския му участък
следва да се фокусира върху подобрените условия за колоездене, които позволяват да се посети
долното течение на р. Дунав с велосипед. По отношение на българския пазар и по-слабата
разпознаваемост на дунавското крайбрежие като туристическа дестинация у нас, усилията следва да
бъдат насочени към разкриване на неподозираната атрактивност на района, когато се посещава с
велосипед.
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5.4 Координационен механизъм за управление на велосипедните маршрути
За обединението на различните процеси, необходими за развитието и управлението на
велосипедните маршрути в обща организационна структура е необходимо прилагането на
интегрален подход, чрез който да се постигне съгласуване между секторните политики за развитие
на туризма и пътната инфраструктура на национално, регионално и местно равнище, и с участието на
публичния и частния сектор.
Въз основа на анализа на институционалната среда за развитие на велосипеден туризъм
могат да се направят няколко извода, които да подмогнат разбирането за нуждите на
координационния механизъм:







политиките, насочени към инфраструктурата, имат развита организационна структура на
всички териториални равнища, която се основава на партньорство между МРРБ, МВР и
общините;
политиките за развитие на туризма разполагат с по-ограничени възможности за
координиране между националното и местното равнище, тъй като все още не са установени
организациите за управление на всички туристически райони, предвидени в Закона за
туризма;
на общинско ниво се реализират резултатите на политиките по развитие на туризма и пътната
инфраструктура;
неправителствените организации следва да участват в координационния процес на
равнището, за което разполагат с необходимите компетенции и представителство.

Два са основните дефицита в необходимата организационна структура. От една страна,
липсва взаимодействие между министерствата на туризма и регионалното развитие, което е
необходимо за координация на националната мрежа от велосипедни маршрути. От друга страна,
различните общини, през които преминава един маршрут, са много на брой и са разположени в
различни области, което налага необходимостта от хоризонтален механизъм за взаимодействие
между тях - както по отношение на развитието на пътната инфраструктура, така и на реализацията на
туристическия продукт.
Въз основа на чуждестранния опит за координация на развитието на велосипедни маршрути
и националната ситуация, се очертава необходмостта от формирането на междуведомствено звено
(работна група, комисия), в което да участват представители на компетентни публични власти и
неправителствени организации на национално равнище. Функциите на звеното следва да включват
дефинирането на изискванията към велосипедните маршрути, процедурата по определяне на
физическото им трасе и планирането на тяхното развитие. Включването на всички заинтересовани
страни в процеса по развитие на велосипедните маршрути е необходимо да бъде подчинено на общ
документ (програма, стратегия), който да събира целите, инструментите и субектите в процеса на
развитие на велосипедните маршрути.
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Заключение
Крайдунавските общини в България са част от формиращия се Дунавски туристически район
и в тях се концентрират туристическите ресурси, свързани с поречието на р Дунав. Същевременно,
лошата транспортна свързаност между общините е пречка за формирането на единна туристическата
дестинация и допълнително задълбочава изоставането им в икономически план спрямо общото
развитие в страната. Въпреки, че нивото на туристическо развитие варира значително между
отделните общини, туристическият отрасъл никъде не е доминиращ в местните икономики, а в
половината от тях все още се разглежда само като потенциал, който има нужда от усвояване.
Крайдунавските общини заемат една малка част от поречието на „реката на Европа“, което
може да се разглежда като дестинация от по-високо йерархично ниво, поради обединяващото
значение на р. Дунав по отношение на елементи на ландшафта, икономиките и културите в страните,
през които преминава. Свидителство за това са инициативите за развитие на два международни
туристически маршрута (културен и велосипеден), които се основат на общото природно и културно
наследство на регионите, които свързват. Развитието на туристически маршрут в такъв мащаб, обаче,
представлява сложен проблем, към който следва да се подходи, отчитайки конкретните специфики
на национално, регионално и местно равнище.
В проучването са адресирани проблемите пред развитието на специфичния туристически
продукт, свързан с велосипедни пътувания, в които се посещават повече от една местни дестинации.
За тази цел са проучени и анализирани факторите на външната и вътрешната среда за утвърждаване
на велосипеден маршрут покрай р. Дунав и е предложена концепция за координирано развитие на
велосипедния туризъм в крайдунавските общини.
В изпълнение на поставената цел, първо са разгледани специфичните понятия и теоретичните
модели в научните изследвания, свързани с велосипедния туризъм. Въз основа на прегледа са
изведени основни положения в политиката за развитие на този специфичен продукт и
необходимостта от прилагането ѝ на различни териториални равнища. След това е разработен и
приложен модел за изследване на състоянието и перспективите на велосипедния туризъм в
крайдунавските общини, в който са отчетени влиянията на вътрешната и външната среда върху
неговото развитие. Моделът включва емпирично изследване, в което с използването на анкетния
метод са определени отношението и нагласите на ключовите заинтересовани страни, в т.ч.
велосипедните туристи, институциите на местната и централната власт, туристическия бизнес
(хотелиери и туроператори) и неправителствените организации.
В анализа на резултатите от проучването са представени взаимодействията между
елементие на системата на туризма, в т.ч. въздействието на факторите на външната и вътрешната
среда върху условията за развитие на велосипеден туризъм в крайдунавските общини. Елементите
на продукта на велосипедния туризъм са съпоставени със социално-икономическите условия в
местната среда на дестинацията, международния опит при развитие на велосипедни маршрути,
поведението на туристите при предприемане не велоспедни пътувания и политиката в България за
развитие на пътната инфраструктура и организацията на движението по пътищата.
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Резултатите са обобщени под формата на SWOT-анализ, който показва, че слабите страни и
заплахите доминират над силните страни и възможностите, което обосновава прилагането на
„защитна“ стратегия по отношение на продукта на велосипедния туризъм. Допълнителната тежест на
възможностите спрямо силните страни, от друга страна е предпоставка за прилагане на
диверсификационна стратегия, в която продуктът на велосипедния туризъм да обогати профила и
туристическата специализация на крайдунавските общини.
Въз основа на анализа са обобщени проблемите пред развитието на велосипеден туризъм в
крайдунавските общини и са предложени насоки за разрешаването им. В обобщението са очертани
три основни проблемни области:
1. Условия и фактори на местната среда за развитие на велосипеден туризъм – общото
икономическо изоставане на района и свързаните с него демографски проблеми, които не
могат да се разрешат само чрез развитието на велосипеден туризъм, но при успешно
разработване на общ велосипеден маршрут, може да се допринесе за включването на поизолираните общини в туристическия продукт на дестинацията. Разгледани са конкретните
проблеми на пътната инфраструктура и пътеуказващата маркировка, които са ключови за
съставянето на велосипеден маршрут.
2. Състояние на продукта на велосипедния туризъм – дефицитите по отношение на
териториалното разпределение и качеството на предлаганите туристически услуги, както и
слабата информационна обезпеченост с материали за планиране на велосипедно пътуване в
крайдунавските общини, които следва да се преодолеят най-вече чрез изграждане на общи
маркетингови механизми от страна на заинтересованите страни.
3. Политика за развитие на велосипеден туризъм – дефицитите в нормативната рамка и
междуинституционалното взаимодействие на национално, регионално и местно равнище,
които следва да се отстранят чрез подобряване на координацията в прилаганата политика и
допълване и промени в нормативните документи, когато е необходимо.
Главната цел в предложената концепция отразява обобщените проблеми и резултатите от
SWOT-анализа, и е формулирана по следния начин: чрез идентифициране на Дунавския велосипеден
маршрут като стратегически проект от национално значение, да се подобрят средата за
неговото развитие и качествените му характеристики, така че велосипедният туризъм да се
реализира като пълноценна част от туристическия продукт на крайдунавските общини и да
подпомогне устойчивото им туристическо развитие.
Към главната цел са формулирани 3 подцели, които обобщават приоритетите за развитие на
велосипедния туризъм по българското поречие на р. Дунав:
1. Допълване на нормативната и институционална рамка за развитие на велосипедни
маршрути в Бълграия.
2. Планиране и въвеждане в експлоатация на Дунавския велосипеден маршрут в България.
3. Реализация на продукта на Дунавския велосипеден маршрут.
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В допълнение към определените цели и приоритети, в концепцията са предложени насоки за
подобряване на взаимодействието на заинтересованите страни, в процеса на развитие на
велосипеден туризъм. Отчитайки международния опит и институционалната среда в България, е
очертана необходимостта от координационен механизъм, който да подобри взаимодействието
между заинтересованите страни на различните териториални равнища. Като възможен вариант, с
който да се адресират проблемите на национално равнище, е предложено формирането на
междуведомствено звено, което да формулира националната политика за развитие на велосипеден
туризъм и да определи компетенциите и отговорностите на различните заинтересовани страни,
които са ангажирани в процеса.
Предложената концепция има академичен характер и нейното реализиране зависи от
възприемането ѝ от заинтересованите страни и най-вече от органите на централната и местната
власт, които имат ключова роля за практическото ѝ приложение. Трябва да се има предвид, че
разработката е актуална към момента на провеждане на проучването и евентуалното приложение на
концепцията в бъдеще, следва да бъде съобразено с настъпилите промени в условията на средата. В
този смисъл, основният принос на изследването се състои в разработването на модел за провеждане
на проучвания, насочени към развитието на велосипедни туристически маршрути в България.
Изследването показва, че велосипедният туризъм има потенциал не само да предложи
редица ползи за устойчивото развитие, но и да привлече туристическо търсене за по-дълготрайни
пътувания, които преминават през повече и по-малко известни туристически дестинации. Това
обосновава необходимостта от провеждане на още научни изследвания за проблемите на развитието
на велосипедния туризъм и възможностите за намиране на решения, с които да се подобрят
условията за практикуването му и да се привлекат повече велосипедни туристи в дестинациите. Би
било полезно бъдещите изследвания да се насочат към:
1) допълнителни проучвания на търсенето на велосипеден туризъм за изясняване на
основните дестинации, към които е насочено и изследване на обема и характеристиките на
велосипедните туристи в съответните дестинации.
2) разработване на схема на национална мрежа от велосипедни маршрути, която да се
основава на подходящи за колоездене пътища и да осигурява връзка между основни туристически
дестинации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Aнкетна карта
Проучване на туристическото търсене и поведение на велосипедните туристи
1. Карате ли велосипед?
a. Да (A1)
b. Не, но бих го правил(а)
c. Не и не бих го правил(а)

2. Предприемате ли пътувания извън населеното си място, в които основната цел е каране
на велосипед?
a. Да
b. Не, но бих го направил(а)
c. Не и не бих го направил(а)

ОСЪЩЕСТВЕНИ ВЕЛОСИПЕДНИ ПЪТУВАНИЯ
3. С каква продължителност са повечето велопътувания извън населеното Ви място?
Въпрос с повече от един възможен отговор
a. 1 ден (без нощувка)
b. 2-3 дни
c. 4-6 дни
d. 1-2 седмици
e. 3-4 седмици
f. Повече от месец

4. Какво разстояние преминавате с велосипед средно за 1 ден при повечето
велопътувания? Въпрос с повече от един възможен отговор
a. 30 км или по-малко
b. 31-60 км
c. 61-90 км
d. 91-120 км
e. повече от 120 км

5. В каква среда предпочитате да използвате велосипед извън населените места? Въпрос с
повече от един възможен отговор
a. Спускане по планински терени
b. Преходи през планински терени
c. Преходи през полупланински/хълмисти терени
d. Преходи през равнинни терени

6. Какви пътища предпочитате да използвате с велосипед извън населените места? Въпрос
с повече от един възможен отговор
a. Пътеки за общо ползване
b. Специализирани велосипедни пътеки
c. Велосипедни алеи
d. Неасфалтирани пътища
e. Асфалтирани пътища със слаб трафик
f. Асфалтирани пътища независимо от трафика

7. В кои от следните пътувания с цел каране на велосипед взимате участие? Въпрос с
повече от един възможен отговор
a. самоорганизирани пътувания без компания (соло)
b. самоорганизирани пътувания с роднини/приятели без деца
c. самоорганизирани пътувания с роднини/приятели с деца
d. пътувания организирани от сдружение/велоклуб
e. пътувания организирани от туроператор с водач
f. пътувания организирани от туроператор без водач
g. пътувания за участие в спортни прояви без състезателен характер
h. пътувания за участие в спортни прояви със състезателен характер
i. пътувания за наблюдение на спортни прояви като зрител

8. "Колко пъти за последните 12 месеца сте осъществили пътувания извън населеното Ви
място, в които карането на велосипед е било основна цел:
a. [на пътуване без нощувка]"
i. Нито веднъж
ii. 1-2 пъти
iii. 3-5 пъти
iv. 6-10 пъти
v. 11-16 пъти
vi. 17 или повече пъти
b. [на пътуване с нощувка]"
i. Нито веднъж
ii. 1-2 пъти
iii. 3-5 пъти
iv. 6-10 пъти
v. 11-16 пъти
vi. 17 или повече пъти

9. Използвате ли друг транспорт (освен велосипеда) при повечето си велопътувания?
a. Да
b. Не

10. Какъв друг транспорт (освен велосипед) използвате при повечето си велопътувания?
Въпрос с повече от един възможен отговор
a. Личен автомобил
b. Организиран превоз на багаж
c. Организиран съпровождащ транспорт
d. Обществен автобусен транспорт
e. Железопътен транспорт

ОСЪЩЕСТВЕНИ ВЕЛОСИПЕДНИ ПЪТУВАНИЯ В КРАЙДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ
11. Посещавали ли сте българските дунавски общини с цел каране на велосипед?
a. Да
b. Не

12. Колко време продължи Вашето пътуване с велосипед в българските дунавски общини?
a. 1 ден (без нощувка)
b. 2-3 дни
c. 4-6 дни
d. 1-2 седмици
e. 3-4 седмици
f. Повече от месец

13. Какъв вид транспорт използвахте при пътуването си в българските дунавски общини?
a. Личен автомобил
b. Организиран превоз на багаж
c. Организиран съпровождащ транспорт
d. Обществен автобусен транспорт
e. Железопътен транспорт
f. Ферибот
g. Само велосипед

14. Какъв беше съставът на групата при пътуването Ви с велосипед в българските дунавски
общини?
a. Пътувах сам
b. Пътувах с роднини/приятели без деца
c. Пътувах с роднини/приятели с деца
d. Пътувах в организирана група

15. Колко души наброяваше групата при пътуването Ви в българските дунавски общини?
a. 2 души
b. 3-4 души
c. 5-9 души
d. 10-15 души

e. 16 или повече души

16. Какъв беше дневният пробег в повечето дни от пътуването Ви с велосипед в българските
дунавски общини?
a. 30 км или по-малко
b. 31-60 км
c. 61-90 км
d. 91-120 км
e. повече от 120 км

17. Какви видове настаняване използвахте при пътуването Ви с велосипед в българските
дунавски общини?
a. Палатка сред природата (диво къмпингуване)
b. Къмпинг
c. Къща/стая за гости
d. Хотел
e. Хижа/туристическа спалня
f. При роднини/приятели
g. В собствена къща/вила

18. Приблизително какъв беше средният разход за 1 нощувка на човек по време на
пътуването с велосипед в българските дунавски общини?
a. под 15 лв.
b. 16-30 лв.
c. 31-45 лв.
d. повече от 45 лв

19. Приблизително какъв беше средният разход за храна и напитки на ден на човек по
време на пътуването с велосипед в българските дунавски общини?
a. под 5 лв.
b. 6-15 лв.
c. 16-30 лв.
d. повече от 30 лв

20. Приблизително какъв беше средният размер на останалите разходи на ден на човек по
време на пътуването с велосипед в българските дунавски общини?
a. под 5 лв.
b. 6-15 лв.
c. 16-30 лв.
d. повече от 30 лв.

21. Доколко сте удовлетворени от следните условия за велосипеден туризъм в българските
дунавски общини? (оценете по скала от 1 до 5, където 1 - най-малко; 5 - най-много)
a. [Качество на пътищата]
b. [Ниво на моторизиран трафик]
c. [Пътеуказваща Маркировка]
d. [Заведения за хранене и настаняване]
e. [Пейзажи]
f. [Забележителности]
g. [Облик на населените места]
h. [Възможност за закупуване на местни стоки]
i. [Отношение на местното население]
j. [Качество на обслужване]

22. Бихте ли посетили повторно българските дунавски общини с велосипед?
a. Да, определено
b. Може би
c. Не, определено

23. Кои условия са задължителни за да повторите велопътуването в българските дунавски
общини? Въпрос с повече от един възможен отговор.
a. Ако мога да видя красиви пейзажи
b. Ако мога да посетя интересни забележителности
c. Ако мога да посетя интересни събития
d. Ако има маркиран маршрут по съществуващи пътища с минимален автомобилен
трафик
e. Ако има отделена велоалея до автомобилния път
f. Ако има самостоятелна велоалея далеч от автомобилния път
g. Ако мога да се запозная с детайли за условията по маршрута в интернет
h. Ако мога удобно да транспортирам велосипеда си с обществен транспорт за да
стигна до маршрута
i. Ако мога да се включа в група колоездачи с издържливост като моята
j. Ако има кой да пренася багажа ми докато съм на велосипеда
k. Ако мога да наема велосипед и да разгледам наоколо
l. Ако има кой да ме води.

НАГЛАСА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНО ПЪТУВАНЕ В КРАЙДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ
24. Бихте ли посетили българските дунавски общини с велосипед?
a. Да, определено
b. Може би
c. Не, определено

25. Кои условия са задължителни за да предприемете пътуване с велосипед в българските
дунавски общини? Въпрос с повече от един възможен отговор.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ако мога да видя красиви пейзажи
Ако мога да посетя интересни забележителности
Ако мога да посетя интересни събития
Ако има маркиран маршрут по съществуващи пътища с минимален автомобилен
трафик
Ако има отделена велоалея до автомобилния път
Ако има самостоятелна велоалея далеч от автомобилния път
Ако мога да се запозная с детайли за условията по маршрута в интернет
Ако мога удобно да транспортирам велосипеда си с обществен транспорт за да
стигна до маршрута
Ако мога да се включа в група колоездачи с издържливост като моята
Ако има кой да пренася багажа ми докато съм на велосипеда
Ако мога да наема велосипед и да разгледам наоколо
Ако има кой да ме води.

26. Колко дни бихте прекарали в пътуване, при което са изпълнени условията, избрани погоре?
a. 1 ден (без нощувка)
b. 2-3 дни
c. 4-6 дни
d. 1-2 седмици
e. 3-4 седмици
f. Повече от месец

27. Какво настаняване бихте предпочели за пътуване, при което са изпълнени условията,
избрани по-горе?
a. Палатка сред природата (диво къмпингуване)
b. Къмпинг
c. Къща/стая за гости
d. Хотел
e. Хижа/туристическа спалня
f. При роднини/приятели
g. В собствена къща/вила

28. Приблизително каква обща сума бихте похарчили на човек на ден за пътуване, при което
са изпълнени условията, избрани по-горе?
a. под 20 лв.
b. 21-40 лв.
c. 41-60 лв.
d. повече от 60 лв

29. В каква компания бихте предприели пътуване, при което са изпълнени условията,
избрани по-горе? Въпрос с повече от един възможен отговор.

a.
b.
c.
d.

сам
с приятели/роднини без деца
с приятели/роднини с деца
с организирана група

СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ
30. Моля, отбележете Вашата възрастова група.
a. 16-25 години
b. 26-35 години
c. 36-45 години
d. 46-55 години
e. повече от 55 години

31. Моля отбележете Вашия пол.
a. Мъж
b. Жена

32. Моля отбележете Вашето образование.
a. Основно
b. Средно
c. Висше

33. Моля, оценете Вашите доходи:
a. под средното за страната
b. около средното за страната
c. над средното за страната

34. Моля, въведете населеното място, в което живеете.
a. София / City
b. Крайдунавски общини / Town
c. Друго / Village

35. Моля, отбележете Вашата националност.
a. България
b. Друга страна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкетна карта
Отношение към развитието на велотуризъм
от страна на заетите в настанителния сектор по Дунавския веломаршрут

1. Запознати ли сте със съществуването на Дунавски велосипеден маршрут?
a. да
b. не
2. Как определяте ползата за бизнеса от предлагането на настаняване на туристи, които пътуват
с велосипед?
a. значителна
b. ограничена
c. няма
3. Можете ли да определите приблизителен брой на гостите в мястото за настаняване, които са
пристигнали с велосипед, за сезон 2017?
a. по-малко от 10 души
b. 11-25 души
c. 26-50 души
d. 51-100 души
e. 101-250 души
f. повече от 251 души
4. Какъв е делът на чуждестранните гости пристигнали с велосипед спрямо всички чужденци
настанени в обекта за сезон 2017?
a. минимален
b. значителен
c. всички
5. От каква националност са туристите, които сте настанили през сезон 2017?
6. Каква е средната цена на двойната стая в мястото за настаняване?
7. Смятате ли, че има перспектива за увеличаване на посещенията с цел велотуризъм в района
на р. Дунав?
a. да
b. не
8. Прилагате ли специална политика за да привлечете повече велотуристи да отседнат при вас?
a. да
b. не
9. Предлагате ли допълнителни услуги на велотуристите, които те използват?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анкетна карта
Отношение към развитието на велосипеден туризъм в поречието на р. Дунав
от страна на местната власт, представители на специализирани туроператори
и неправителствени организации

1. Според Вас до каква степен развитието на велосипеден туризъм ще доведе до изброените подолу резултати за крайдунавските общини? – подчертайте по един отговор за всеки ред.
Резултати от развитието на велотуризъм
По-добро усвояване на туристическия
потенциал на р. Дунав

1

2

3

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

Стимулиране на икономическото развитие и
създаване на работни места

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

Подобряване на условията за междуселищен
велосипеден транспорт

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

Подобряване на условията за краткотраен
отдих на местното население

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

Популяризиране на възможностите за туризъм
в поречието на р. Дунав

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

Удължаване на престоя на туристите в
крайдунавските общини

Никаква
степен

Ограничена
степен

Голяма степен

2. Оценете вариантите според това доколко са осъществими при съставянето на маршрут, който
свързва всички крайдунавски общини. – подчертайте по един отговор за всеки ред.
Варианти за съставяне на веломаршрут
Изграждане на отделена велоалея покрай
републикански и общински пътища

1

2

3

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Изграждане на самостоятелна велоалея по
съществуващи крайбрежни пътища

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Използване на дигите покрай р. Дунав за
изграждане на панорамна велоалея

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Използване на републикански и общински
пътища без допълнителна велоалея

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Ограничение на скоростта на МПС по пътища
от маршрута, където няма велоалея

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Пътни знаци „Внимание велосипедисти“ по
пътища от маршрута, където няма велоалея

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

Асфалтиране на пътния банкет по пътища от
маршрута, където няма велоалея

Лесно
осъществимо

Трудно
осъществимо

Неосъществимо

3. Как оценявате ограничаващото влияние на посочените по-долу фактори върху развитието на
велосипеден туризъм в крайдунавските общини? – подчертайте по един отговор за всеки ред.
Ограничаващи фактори пред велотуризма

1

2

3

Липсват критерии за определяне на съществуващи
пътища, които са подходящи за преминаване на
велосипедисти.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсва финансиране за изграждане на велоалеи
извън населените места.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсва национален стандарт за маркиране на
велосипедни маршрути.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсва водеща организация, която да отговаря за
развитието на велотуризма.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсва добра координация между институциите.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсва капацитет за поддръжката на
специализирана велосипедна инфраструктура.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсват данни за броя на велосипедните туристи по
Дунавския веломаршрут.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

Липсват дейности по маркетинг и реклама на
българския участък на Дунавския веломаршрут.

Не оказва
влияние

Слабоограничаващо

Силноограничаващо

4. С какъв приоритет според Вас е изпълнението на посочените по-долу дейности за развитие на
велосипеден туризъм в крайдунавските общини? – подчертайте по един отговор за всеки ред.
1

2

3

Подбор на пътища и изграждане на необходимата
инфраструктура за ползване от велосипедисти

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Сътрудничество между институциите, които отговарят
за различните пътища включени във велосипеден
маршрут

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Планиране на мрежа от велосипедни маршрути с
участието на широк кръг заинтересовани страни

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Подобряване на състоянието на туристическата
инфраструктура по дунавското крайбрежие

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Предоставяне на качествени туристически и
транспортни услуги на велосипедните туристи

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Дейности за развитие на велотуризъм

Събиране на данни за броя на велосипедистите,
които ползват пътищата включени във велосипеден
маршрут
Мониторинг върху състоянието на инфраструктурата
по пътища, които са включени във велосипеден
маршрут
Изграждане и поддръжка на велосипедна
инфраструктура

Създаване на етикет за качество на туристически
услуги, които са подходящи за велосипедни туристи

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Публикуване на информационни материали за
продукта на велосипедния туризъм в крайдунавските
общини

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Проучване на чуждестранния опит за развитието на
велосипеден туризъм

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Включване на конкретни мерки за развитие на
продукта на велосипедния туризъм в стратегически
документи

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

Сътрудничество между държавната администрация,
НПО и бизнеса за развитие на велосипедния туризъм

Не е
приоритет

Краткосрочен
приоритет

Дългосрочен
приоритет

5. Според Вас кои институции разполагат с необходимите компетенции и капацитет за изпълнение
на дейностите по развитието велосипеден туризъм в крайдунавските общини? – подчертайте
избраните от Вас отговори.
Министерство на туризма

Министерство на транспорта

Областна дирекция на МВР

Регионална дирекция на горите

Общини

Областен управител

Дирекция на природен парк
Друго (Моля посочете): ...

Неправителствени организации

Министерство на регионалното
развитие
Регионална инспекция по околната
среда и водите
Областно пътно управление

6. Според Вас коя трябва да е водещата институция за координиране на мерките за утвърждаване
на велосипеден маршрут, който свързва всички крайдунавски общини? – подчертайте избраните от
Вас отговори.
Министерски съвет

Министерство на туризма

Министерство на транспорта

Министерство на регионалното
развитие
Неправителствена организация
Друго (Моля посочете): ...

Организация за управление на
туристическия район

Специална институция/съвет
създадени за целта

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Въпросници
за отношението на органите на централната власт към развитието на велотуризъм

Министерство на туризма
1. Разглежда ли се велосипедния туризъм от Министерство на туризма като продукт с
потенциал за развитие в страната?
2. Съществуват ли мерки, които Министерство на туризма предприема или планира за да
подкрепи развитието на велосипеден маршрут покрай р. Дунав в България?
3. Какви мерки от компетенциите на Министерство на туризма могат да бъдат предприети
за развитието на велосипеден маршрут покрай р. Дунав в България?
4. С кои институции следва да се координират дейностите по развитие на дунавски
веломаршрут у нас и какви трябва да са функциите на Министерство на туризма?
5. Коя институция или организация е най-подходящо да поеме координацията на процеса
по развитие на дунавския веломаршрут в България?

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
1. Разглеждат ли се международните маршрути от Европейската велосипедна мрежа
ЕвроВело, като част от транспортната система на страната?
2. Съществуват ли мерки, които Министерство на транспорта предприема или планира за
да подкрепи развитието на велосипеден маршрут покрай р. Дунав в България?
3. Какви мерки от компетенциите на Министерство на транспорта могат да бъдат
предприети за развитието на велосипеден маршрут покрай р. Дунав в България?
4. С кои институции следва да се координират дейностите по развитие на дунавски
веломаршрут у нас и какви трябва да са функциите на Министерство на транспорта?
5. Коя институция или организация е най-подходящо да поеме координацията на процеса
по развитие на дунавския веломаршрут в България?

Министерство на вътрешните работи
1. Води ли се статистика за пътно-транспортни произшествия с участието на велосипедисти
извън населени места в страната?
2. Има ли действащи ограничения за движение на велосипедисти по път III-122, I-1 (ВидинДунавци), II-11, II-52 и II-22?
3. Предприемат ли се мерки за осигуряване на безопасността на велосипедистите по
посочените пътища?
4. В кои случаи е възможно обозначаване на пътища от републиканска пътна мрежа със
знаци „Внимание, велосипедисти“ в участъци, където преминават велосипедисти?

Агенция „Пътна инфраструктура“

1. Има ли действащи ограничения за движение на велосипедисти по път III-122, I-1 (ВидинДунавци), II-11, II-15 (Мизия-Оряхово), II-52 и II-21?
2. Предприемат ли се мерки за осигуряване на безопасността на велосипедистите по
посочените пътища?
3. Има ли пречки пред въвеждането на забрана за движение на тежкотоварни автомобили
по път II-11 (Дунавци – Добри дол) при положение, че е завършена рехабилитацията на
път I-1, тъй като такава забрана значително ще повиши безопасността на преминаващите
от там чуждестранни велосипедни туристи?
4. Съществуват ли планове за ремонт/изграждане на посочените във въпрос 1 пътища и
какви са времевите хоризонти за изпълнението им?
5. Планират ли се мерки за интегриране/отделяне на велосипедното движение в рамките
на предстоящите ремонти за посочените във въпрос 1 пътища?
6. Съществуват ли планове за изграждане на специализирана велосипедна инфраструктура
по цялото протежение на Дунавското поречие?
7. Какви мерки е необходимо да бъдат предприети за да се обозначат цитираните във
въпрос 1 пътища от републиканска пътна мрежа със знаци „Внимание, велосипедисти“
за участъците, където пътното платно се ползва от велосипедни туристи?
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М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
1715, гр. София, бул. „Александър Малинов“ №1
Рег. № 328600-51075
24.08.2017 г.

ДО
ДОКТОРАНТА НА
СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ
КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА“
Г-Н КИРИЛ КАЛОЯНОВ
Е-mail: Kaloyanov.kiril@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛОЯНОВ,
В Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е постъпило Ваше писмо, заведено
с вх. №812100-13182/22.06.2017 г. в Министерството на вътрешните работи (МВР), с молба за
провеждане на среща-интервю за целите на проучването на Вашия дисертационен труд,
отнасящ се за развитието на велосипедния туризъм в Република България и по-специално
на Дунавския велосипеден маршрут.
В писмото сте поставили конкретни въпроси, които биха били в помощ на Вашето
научно изследване. Във връзка с молбата Ви и с поставените въпроси следва да се изяснят
някои основни понятия и нормативни разпоредби:
1. Понятието „велосипед“ е дефинирано в Допълнителните разпоредби на Закона за
движението по пътищата (ЗДвП), като под велосипед е прието да се разбира „…пътно превозно
средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето,
което го управлява, с изключение на инвалидните колички“ [ЗДвП, §6, т.19].
2. Понятието „пътно превозно средство“ (ППС), използвано в определението за
„велосипед“, също е дефинирано в Допълнителните разпоредби на ЗДвП и в Допълнителните
разпоредби на Правилника за прилагане на ЗДвП (ППЗДвП). Под ППС се разбира
„…съоръжение1, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или
1

Следва да се отбележи, че към тези съоръжения за превоз на хора и товари не се причисляват
инвалидните колички, когато:
• са без двигател, широки са по-малко от 1 метър и са бутани или теглени върху пътя от конкретно
физическо лице;

1

товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните
машини, когато се придвижват по пътищата.“ [ЗДвП, §6, т.10, ППЗДвП, §1, т.23].
3. Понятието „участник в движението” се изяснява в Допълнителните разпоредби на
ЗДвП [ЗДвП, §6, т.28], като това е ролята, изпълнявана от съответното лице по време на
движението си по пътищата/ улиците. Лицето може да бъде водач, пътник, пешеходец,
работник на пътя и със своето действие/ бездействие да влияе върху движението по пътя.
4. По смисъла на наредба №18/ 01 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройство (МРРБ) велосипедната пътека представлява „…част от платното за
движение, очертана с пътна маркировка, сигнализирана с пътни знаци и предназначена за
преминаване на велосипедисти. Велосипедната пътека е продължение на велосипедната алея
върху платното за движение.“ [наредба №18/ 01 на МРРБ, §1, т.13].
5. Понятието „платно за движение“ е дефинирано в Допълнителните разпоредби на
(ЗДвП, като под „платно за движение“ е прието да се разбира „…общата широчина на пътните
ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго“ [ЗДвП,
§6, т.3].
6. Движението на велосипеди по пътищата на Република България, както на всяко
ППС, трябва да се осъществява според ЗДвП и издадените въз основа на него подзаконови
нормативни актове [ЗДвП, чл.1, ал.1]:
удовлетворявайки изискванията към ППС;
следвайки регламентите за правата и задълженията на:
• участниците в движението (водачи, пътници, пешеходци, работници на пътя);
• съответните служби и длъжностни лица.
Отговорите на поставените от Вас въпроси, цитирани дословно в изложението, са
непосредствено свързани с основните понятия и разпоредбите за движение на велосипеди по
пътищата на страната ни [ЗДвП, чл.1, ал.1].
ВЪПРОС №1: Води ли се статистика за пътнотранспортните произшествия с
участието на велосипедисти извън населените места в страната?
Съгласно разпоредбите на ЗДвП, определените от министъра на вътрешните работи
служби регистрират и водят на отчет пътнотранспортните произшествия (ПТП), както и
изготвят анализ на настъпилите на територията на страната ПТП [ЗДвП, чл.165, ал.1, т.4 и 5].
Не се поставя условие за вида на регистрираните и отчитани ПТП, т.е. изискването за
регистрация и отчет е в сила както за тежките, така и за леките произшествия. Последиците при
леките ПТП са само материални щети, докато за тежките ПТП обичайни последици освен
материалните щети са и раняването и/ или смъртта на участници в движението.
Велосипедистите са водачи на ППС, които могат да причинят вреди и/ или да им бъдат
причинени такива от други участници в движението. Реализираните с тяхно участие ПТП,
както и допуснатите от тях нарушения по време на движението им, подлежат на регистрация,
отчет и анализ, като последното се отнася за всички ПТП и за всички участници в движението.

• се придвижват по пътя посредством мускулната сила на техните ползватели или се задвижват от
двигател и тяхната скорост се равнява на скоростта на пешеходеца. Според ЗДвП, при условията на посочените
по-горе два случаи, лицето, бутащо/теглещо инвалидната количка (в първия случай) и самият ползвател на
количката (във втория случай), се считат за пешеходци [ЗДвП, чл.107].

2

За коректното и унифицирано изпълнение на задължението на службите на МВР за
регистрация, отчет и анализ на всички ПТП [ЗДвП, чл.165, ал.1, т.4 и т.5], включително на
такива с участието на велосипедисти, се изпълнява специализирана инструкция на МВР
(Инструкция №I-135/ 22.10.1991 г. на МВР за регистриране, отчитане и анализ на
пътнотранспортните произшествия).
ВЪПРОС №2: Има ли действащи ограничения за движение на велосипедисти по
път III-122, I-1 (Видин-Дунавци), II-11, II-52 и II-22?
С отговора ще бъдат посочени законовите възможности за ограничаване движението
на определени ППС. Въвеждането на ограничения при ползването на пътищата зависи от
администрацията, управляваща съответните пътища, в случая – посочените от Вас. Всички те
принадлежат към републиканската пътна мрежа (РПМ), т.е. те са изключителна държавна
собственост и се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) към министерство на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) [Закон за пътищата (ЗП), чл.8, ал.1 и чл.19,
ал.1, т.1]. Управлението на пътищата включва редица дейности, между които „…даване на
разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътища“ [ЗП, чл.19, ал.2, т.5].
Забраните за движение на определени видове ППС по отделни пътища се въвеждат от
администрацията, управляваща съответните пътища, т.е. за изброените от Вас пътища – от
АПИ, ако това е необходимо за осигуряване безопасността на движението [ЗП, чл.9, ал.4], като
се съгласуват с органите на МВР [ЗП, чл.9, ал.5]. Това предполага насочване на въпроса за
конкретна информация към Агенция „Пътна инфраструктура“.
Изброените от Вас пътища принадлежат към РПМ, към която мрежа се включват
автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас [ЗП, чл.3, ал.1
и ал.2], като републиканските пътища осигуряват транспортни връзки от национално значение
[ЗП, чл.3, ал.2]. Законовите възможности за ограничаване движението на част от ППС са
следните:
1. По автомагистралите и скоростните пътища се разрешава движението само на
автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна скорост е по-голяма от 50 км/ч. [ЗДвП, чл.55,
ал.1]. Велосипедите не принадлежат към тази група основно поради две причини:
те са ППС, които не се задвижват от двигател, основен отличителен белег за
моторните превозни средства, каквито са автомобилите и мотоциклетите [ЗДвП, §6, т.11];
тяхната конструктивна скорост не е по-висока от 50 км/ч.
С цитирания регламент от ЗДвП не се допуска движението на велосипеди по
автомагистралите и по скоростните пътища. Същото се отнася и за пешеходците.
2. По останалите пътища от РПМ няма законово ограничение за движението на
отделни видове ППС, т.е. по изброените от Вас пътища. Налице са разпоредби по отношение
мястото за движение на велосипедите по пътищата, задължителното оборудване на
велосипедите и техните водачи и начина на управление на велосипеда.
2.1. Движението на велосипедите върху платното за движение трябва да се
осъществява във възможно най-дясната му част или по пътния банкет, разположен отдясно по
посока на движението им, ако той е годен за движение и ако това не пречи на другите
участници в движението [ЗДвП, чл.15, ал.1 и ал.5; чл.18, ал.1; чл.80, ал.2]. При наличието на
път, платно за движение, пътна лента или алея за движение на определен вид ППС,
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включително за това на велосипеди, те следва да се движат по тези специално отделени площи
от съответния път/ улица [ЗДвП, чл.15, ал.4; чл.18, ал.2].;
2.2. С регламентите за специално оборудване на велосипеда и неговия водач се
удовлетворява нуждата от тяхната навременна разпознаваемост от останалите участници в
движението, както и за по-бързата им маневреност.
Във връзка с това всеки велосипед трябва да има изправни: спирачки; звънец, като
се изключва наличието на друг звуков източник; устройство за излъчване на добре различима
бяла или жълта светлина в предната му част и червен светлоотразител в задната му част, като
червеният светлоотразител може да се замени с устройство за излъчване на червена светлина;
бели или жълти светлоотразители или светлоотразителни елементи, разположени острани на
колелата на велосипеда [ЗДвП, чл.79].
Всеки водач на велосипед (велосипедист) трябва да управлява своето ППС,
ползвайки светлоотразителна жилетка извън населените места, през тъмната част от
денонощието, при намалена видимост [ЗДвП, чл.80, т.1].
2.3. По отношение начина на управление на ППС на водача на всяко двуколесно
ППС, какъвто е и водачът на велосипед, се забранява:
движение, успоредно на движението на друго двуколесно ППС;
управление на двуколесното ППС без помощта на кормилото и освобождавайки
педалите;
движение в непосредствена близост до каквото и да е ППС или движение чрез
държане за друго ППС;
превозване, теглене или тласкане на предмети, пречещи на управлението на ППС,
или опасни за останалите участници в движението;
управление на ППС по площите, предназначени само за пешеходци (тази забрана
не се отнася за водачи на велосипеди до 12-годишна възраст).
От изложеното в точки 1 и 2 следва, че няма законови основания за ограничаване на
движението на велосипеди по изброените от Вас пътища. Ако такива са наложени, то това е от
компетенциите на Агенция „Пътна инфраструктура” и се налага най-вече във връзка с
конкретни проблеми на съответната територия в определен времеви период.
ВЪПРОС №3: Предприемат ли се мерки за осигуряване безопасността на
велосипедистите по посочените пътища?
С отговора ще бъдат посочени част от нормативно регламентираните технически
възможности, но тяхната реализация е изцяло отговорност на АПИ към Министерство на
регионалното развитие и благоустройство. Последното произтича от законовото положение, че
управлението на републиканските пътища, каквито са всички изброени от Вас пътища, се
осъществява от АПИ [ЗП, чл.19, ал.1, т.1]. Управлението на пътищата включва редица
дейности, между които проектирането, строителството и поддържането на тези пътища,
предполагащи инженерни решения за безопасността на велосипедистите [ЗП, чл.19, ал.2, т.1].
Информация за предприетите вече мерки би следвало да се търси от АПИ, като това
следва да се отнася не само за конкретни пътища, но и за конкретни участъци от тях със
специфични условия.
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Организирането на велосипедното движение представлява част от генералните планове
за организацията на движението (ГПОД) в населените места и от проектите за организация на
движението (ПОД) извън населените места [Наредба №1/ 2001 г. на МРРБ, чл.6, т.1 и 2]. Това
са проектите, чрез които се организира етапното изграждане на транспортнокомуникационната система на едно населено място или се реализира строителството на нови
или реконструкцията на стари пътища извън населените места [Наредба №1/ 2001 г. на МРРБ,
чл.6, т.1 и 2].
В ПОД може са се предвидят площи за движение на определени видове ППС по
дължината на пътя/ улицата, каквито могат да бъдат двуколесните ППС и по-конкретно
велосипедите. Възможност за това се дава с регламент от ЗП, като успоредно на платното за
движение от двете страни на пътя:
– при строителството на нови пътища велосипедните алеи се включват в обхвата на
пътя;
– при реконструкцията на съществуващи пътища велосипедните алеи се изграждат и
отделят върху предварително стабилизирания банкет на пътното платно.
При изграждането на велосипедни алеи, успоредно на платното за автомобилно
движение, се предвижда пространствено отделяне на велосипедното от автомобилното
движение с открит бордюр и/ или предпазна ограда [ЗП, чл.5, ал.6а].
Описаната възможност не се прилага за автомагистралите и скоростните пътища
поради забрана за движението на велосипеди по тази клас пътища [виж т.2].
Местата, където е възможно завиване и/ или пресичане на платното за автомобилно
движение, следва да бъдат проектирани като част от ПОД за пътищата извън населените места
и на ГПОД за населените места.
Различните фази на ПОД се разглеждат, съгласуват и приемат на техникоикономически съвети за пътищата от първи клас към АПИ, а за пътищата от втори и трети клас
към съответните областни пътни управления (ОПУ) [Наредба №1/ 2001 г. на МРРБ, чл.16, ал.1,
т.1 и 2]. В състава на тези съвети участват и представители на компетентните органи на МВР
[Наредба №1/2001 г. на МРРБ, чл.16, ал.2], като те следва да обръщат специално внимание: на
предвижданите пътни елементи; на анализите на настъпилите ПТП; на анализите за
съществуващата и перспективна интензивност на движението; на схемите за основните пътни
знаци и на проектите за сигнализация на пътищата с пътни знаци и пътна маркировка.
По отношение на полицейския контрол на движението по пътищата, изброени от Вас,
конкретно за велосипедистите е разпореден и се осъществява контрол на:
– техническата изправност на ползваните велосипеди;
– ползването на светлоотразителни жилетки от велосипедистите извън населените
места, през тъмната част от денонощието, при намалена видимост;
– недопускането на управление на велосипеди върху площи, предназначени само за
пешеходно движение, като това не се отнася за велосипедисти под 12-годишна
възраст;
– недопускането на управление на велосипеди по автомагистралите.
При установяване на нарушения на правилата за движение от водачите на велосипеди,
както и от водачите на останалите ППС спрямо велосипедистите, се взима административно
отношение съгласно законовите разпоредби.
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ВЪПРОС №4: В кои случаи е възможно обозначаването на пътища от
републиканската пътна мрежа със знаци „Внимание, велосипедисти” в участъци, където
преминават велосипедисти?
В този въпрос се съдържа част от т.нар. сигнализиране на пътищата, което се
реализира чрез две наредби на МРРБ – Наредба №2/ 01 г. на МРРБ за сигнализиране на
пътищата с пътна маркировка и Наредба №18/ 01 г. на МРРБ за сигнализиране на пътищата с
пътни знаци.
Сигнализирането на пътя с пътна маркировка извън населените места трябва да е в
съответствие с ПОД [виж въпрос3] [Наредба №2/ 01 г., чл.3, ал.3, т.2].
Символът „велосипед“, нанесен върху платното за движение, се използва за
обозначаването му като предназначено за движение само на велосипеди [Наредба №2/ 01 г. на
МРРБ, чл.40, ал.1, т.4]. Според базовото определение за платно за движение [виж основните
понятия и разпоредби], това е площта за движение на велосипедите успоредно на
автомобилното движение, като условието е двете платна за движение – това за велосипедите и
това за автомобилите, да са видимо отделени едно от друго.
Сигнализирането на пътя с пътни знаци, използвани самостоятелно или в комбинация
помежду си, както и едновременно с пътна маркировка и други средства за сигнализация извън
населените места също следва да съответства на приетия ПОД [Наредба №18/ 01 г. на МРРБ,
чл.3].
Съгласно настоящи нормативни регламенти (ППЗДвП и Наредба №18/ 01 г. на МРРБ),
пътният знак А20 „Велосипедисти“ принадлежи към групата на предупредителните пътни
знаци за опасност [ППЗДвП, раздел I; Наредба №18/ 01 г. на МРРБ, глава 3, раздел 1] и чрез
него се сигнализира участък от пътя „.., в който велосипедисти навлизат или пресичат платното
за движение.“ [Наредба №18/ 01 г. на МРРБ, чл.33]. За осигуряване навременната видимост на
предупредителните пътни знаци извън населените места се изисква те да се поставят преди
мястото на опасността, в конкретния случай преди мястото на пресичане на пътя от
велосипедисти, на разстояние от 100 до 150 метра [ППЗДвП, чл.44, ал.1; Наредба №18/ 01 г. на
МРРБ, чл.20, ал.1, т.2]. Тези гранични разстояния се приемат, като се допуска, че разрешената
скорост на движение извън населените места (между 40 км/час и 90 км/час) [ЗДвП, чл.21, ал.1]
ще бъде спазвана от водачите на МПС [Наредба №18/ 01 г. на МРРБ, чл.14, ал.2, т.2 и 3]. При
настоящите общи ограничения на скоростта цитираният интервал от разстояния за монтиране
на предупредителни знаци по отношение местоположението на опасността е достатъчен за
предприемане на действия за осигуряване безопасността на движението.
ЗАМ.-ДИРЕКТОР:
СТАРШИ КОМИСАР

/П/

Тодор Гребенаров
Изпратено по Е-mail
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В КРАЙДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ
Защитени територии

Общини

Резерват
КИТКА

Белене

МИЛКА

Белене

Природна забележителност
ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара

Димово

ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА

Долна митрополия

НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА
ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО
НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА
ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО
ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК

Долна митрополия

СКАЛНАТА ЦЪРКВА

Никопол

ДИКИЛИ ТАШ

Иваново

БЯЛАТА СТЕНА

Иваново

ОРЛОВА ЧУКА

Иваново

ОСТРАТА КАНАРА

Ситово

Долна митрополия
Никопол

Поддържан резерват
ИБИША

Вълчедръм

ПEPCИHCKИ БЛATA

Белене

СРЕБЪРНА

Силистра

Природен парк
ПЕРСИНА

Белене, Свищов, Никопол

РУСЕНСКИ ЛОМ

Иваново

защитена местност
НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА

Ново село

ОСТРОВ КУТОВО

Видин

ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ

Видин, Димово

РИБАРНИЦИ ОРСОЯ

Лом

ОСТРОВ ЦИБЪР

Вълчедръм

КОЗЛОДУЙ

Козлодуй

ДАНЕВА МОГИЛА

Мизия

КОРИТАТА

Мизия

ГОЛА БАРА

Оряхово

КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ

Оряхово

КОЧУМИНА

Оряхово

ВЯТЪРНИЦА

Долна митрополия

КОРИДОРИТЕ

Долна митрополия

ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА

Долна митрополия

ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ

Долна митрополия

ЧЕШМАТА

Долна митрополия

ЧОЛАШКИ ОРМАН

Долна митрополия

ГЕНДЖОВ ОРМАН

Гулянци

КАТИНАТА

Гулянци

ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ

Гулянци

ЕЛИЯТА

Никопол

ПЛАВАЛА

Никопол

КИСЕЛЕЦ

Белене

ПЕРСИН

Белене

ПЕРСИН ИЗТОК

Белене

БОЖУРЛУКА

Свищов

КАЙКУША

Белене

МЕШОВАТА ГОРА

Свищов

НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА

Свищов

НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ

Свищов

РУСАЛКА

Свищов

СТАРИЯТ ДЪБ

Свищов

НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО

Ценово

НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК

Ценово

ДОЙЧОВ ОСТРОВ

Борово

ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА

Иваново

КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА"

Русе, Сливо поле

КАЛИМОК - БРЪШЛЕН

Сливо поле, Тутракан

НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА

Тутракан

ОСТРОВ ПОЖАРЕВО

Тутракан

САЯ КУЛАК

Тутракан

БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ

Главиница

ГАРВАНСКИ БЛАТА

Ситово

ГОРНАТА КОРИЯ

Ситово

МАЛЪК КАНАГЬОЛ

Силистра

МЕДЖИТ ТАБИЯ

Силистра

ПАМЕТНИКА

Силистра

ПЕЛИКАНИТЕ

Силистра

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обекти на културно-историческото наследство
Наименование
Историко-археологически обекти
Антично наследство
Крепост Дортикум
Крепост Флорентиниана*
Праисторическо и антично селище Унис Алба*
Крепост Бонония*
Античен град Рациария*
Крепост Алмус*
Крепост Помодиана*
Крепост Камистра*
Крепост Цебрус*
Античен град Аугуста*
Крепост Региана*
Крепост Валериана*
Пътна станция Ад Путеа*
Античен град Улпия Ескус*
Антично селище Утус*
Антична крепост в м. Кариерите*
Крепост Димум*
Крепост Нове*
Крепост Ятрус*
Крепост Сексагинта приста*
Крепост Тегра
Крепост Трансмариска*
Крепост Кандидиана*
Античен град Дуросторум*
Римска гробница със стенописи*

Населено място

Община

с. Връв
с. Флорентин
с. Ясен
Видин
с. Арчар
Лом
с. Станево
с. Горни Цибър
с. Долни Цибър
с. Хърлец
Козлодуй
с. Долни Вадин
с. Рибен
с. Гиген
с. Милковица
с. Сомовит
Белене
Свищов
с. Кривина
Русе
с. Мартен
Тутракан
с. Малък Прелавец
Силистра
Силистра

Брегово
Ново село
Ново село
Видин
Димово
Лом
Лом
Вълчедръм
Вълчедръм
Козлодуй
Козлодуй
Оряхово
Долна митрополия
Гулянци
Гулянци
Гулянци
Белене
Свищов
Ценово
Русе
Русе
Тутракан
Главиница
Силистра
Силистра

Средновековно наследство
Крепост Баба Вида* и крепостна система*
Венециански складове*
Крепост Каменето*
Старобългарски вал*
Шишманова крепост
Крепост Калето*
Град Червен*
Град Дръстър*
Меджидитабия

Видин
Видин
Оряхово
с. Остров
Никопол
Свищов
с. Червен
Силистра
Силистра

Видин
Видин
Оряхово
Оряхово
Никопол
Свищов
Иваново
Силистра
Силистра

Архитектурни паметници от периода на Възраждането и следосвобожденския период
Видинска митрополия
Видин
Видин
Турската поща
Видин
Видин
Хаджиангелова къща*
Видин
Видин
Сградата на Първото българско читалище
Свищов
Свищов
Сградата на Стопанската академия
Свищов
Свищов
Часовникова кула
Свищов
Свищов
Градския център на Русе*
Русе
Русе

Пантеон на Възрожденците*
Рибарска махала
Религиозни обекти
Православни
Църква „Възнесение Христово“*
Катедрална църква „Св. Димитър“*
Църква „Св. Панталеймон“*
Алботински скален манастир
Църква „Св. Св. Петър и Павел“
Църква „Св. Троица“*
Цървка „Св. Преображение“*
Църква „Св. Пророк Илия“*
Църква „Св. св. Кирил и Методий“*
Ивановски скални църкви*
Басарбовски манастир
Църква „Св. Троица“*
Църква „Св. Георги“
Църква „Успение на Пресвета Богородица“
Църква „Св. Димитър“
Църква „Св. Св. Петър и Павел“

Русе
Тутракан

Русе
Тутркан

с. Куделин
Видин
Видин
м. Алботин
Никопол
Свищов
Свищов
Свищов
Свищов
с. Иваново
с. Басарбово
Русе
Русе
Русе
с. Гарван
Силистра

Брегово
Видин
Видин
Видин
Никопол
Свищов
Свищов
Свищов
Свищов
Иваново
Русе
Русе
Русе
Русе
Ситово
Силистра

Католически
Храм „Рождество на Блажена Дева Мария“
Храм „Св. Антоан Падуански“
Храм „Св. Павел“

Белене
Белене
Русе

Белене
Белене
Русе

Арменска
Църква „Св. Богородица“

Русе

Русе

Мюсюлмански
Джамия на Пазвантооглу с библиотека*
Али Коч Баба Тюрбе
Джамия Саид Паша
Куршумлу джами

Видин
Никопол
Русе
Силистра

Видин
Никопол
Русе
Силистра

Еврейски
Синагога*

Видин

Видин

Видин
Видин
Лом
Козлодуй
Оряхово
Никопол
Свищов
Русе
Русе
Русе

Видин
Видин
Лом
Козлодуй
Оряхово
Никопол
Свищов
Русе
Русе
Русе

Русе

Русе

Музеи
Исторически музей Видин – Конака
Етнографски музей Видин – Кръстатата казарма*
Исторически музей Лом*
Национален музей-параход „Радецки“
Исторически музей Оряхово
Смолянова къща
Исторически музей Свищов
Исторически музей Русе
Национален Музей на транспорта*
Къща-музей Калиопа с експозицията градски бит
след Освобождението
Къща-музей Захари Стоянов*

Къща-музей Баба Тонка*
Етнографски музей Дунавски риболов и
лодкостроене
Природонаучен музей Сребърна
Археологически музей Силистра
* паметници на културата с национално значение

Русе
Тутракан

Русе
Тутракан

с. Сребърна
Силистра

Силистра
Силистра

Епизодични прояви
Наименование
Тимошка пролет – м. май
Международен фолклорен фестивал Тъпан бие, хоро
се вие – м. август
Фолклорен събор Жива вода – м. юни
Песни и танци от Златията – м. октомври
По стъпките на Ботевата чета – м. май
Панаирни игри Спартакиада – м. август
Национален фестивал на малките театрални форми –
м. март
Орел на Дунава – м. юни
Концерт по случай Международна туристическа
регата по Дунав
Фестивал Огнения Дунав - м. юли
Фестивал на хляба – м. юни-юли
Международен конкурс Речни ноти – м. август
Международна гребна регата по Дунав – м. юни
Дунав Ултра (колоездачен маратон) – м. юли

Населено място
Брегово
с. Флорентин

Община
Брегово
Ново село

Димово
Вълчедръм
Козлодуй
Оряхово
Свищов

Димово
Вълчедръм
Козлодуй
Оряхово
Свищов

Свищов
Сливо поле

Свищов
Сливо поле

Тутракан
Ситово
Силистра

Тутракан
Ситово
Силистра
всички
всички

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Средноденонощна интензивност на автомобилното движение по републикански пътища от
Дунавския велосипеден маршрут

Дължина на участък
(км)

Общ брой МПС/ден

Брой леки
автомобили/ден

Брой товарни
автомобили и
автобуси/ден

Източник: Централен институт за пътни технологии, национални и европейски норми и
стандарти, 2015

III-122 Брегово - Ново село

18

459

371

88

III-122 Ново село - Флорентин

7

693

540

153

III-122 Флорентин - Капитановци

12

1041

848

193

III-122 Капитановци - Видин

2

1967

1614

353

I-1 Видин - Дунавци

4

6605

4052

2553

II-11 Дунавци - Арчар

15

3067

1386

1681

II-11 Арчар - Добри Дол

8

2968

1174

1794

II-11 Добри Дол - Лом

25

1016

622

394

II-11 Лом - Козлодуй

41

1097

783

314

II-11 Козлодуй - Хърлец

13

4577

3987

590

II-11 Хърлец - Мизия

6

2336

1396

940

II-15 Мизия - Оряхово

14

2596

2046

550

51

359

281

70

II-11 Байкал - Гиген

3

359

II-11 Гулянци - Милковица

4

1306

1039

267

II-11 Милковица - Черковица

16

590

427

163

II-34 Черковица - Никопол

4

767

588

179

Етап 1 Брегово - Видин

Етап 2 Видин - Лом

Етап 3 Лом - Оряхово

Етап 4 Оряхово - Байкал
II-11 Оряхово - Байкал
Етап 5 Байкал - Никопол

Етап 6 Никопол - Свищов

II-52 Никопол - Свищов

50

548

426

122

30

548

426

122

II-52 Свищов - Новград

20

1968

1645

323

II-52 Новград - Батин

12

II-52 Батин - Мечка

23

III-501 Иваново - Русе

16

2690

1532

537

II-52 Свищов - Новград

20

1968

1645

323

II-54 Новрад - Ценово

13

1458

1006

452

I-5 Първокласен път

2

7595

4358

3237

III-501 Две могили - Иваново

20

2385

1889

496

III-501 Иваново - Русе

16

2690

1532

537

II-21 Русе - Сандрово

10

5860

4883

977

II-21 Сандрово - Бабово

17

5090

3352

1738

II-21 Бабово - Тутракан

20

3580

2242

1338

II-21 Русе - Мартен

6

5860

4883

977

II-21 Сандрово - Сливо поле

7

5090

3352

1738

II-21 Бабово - Тутракан

20

3580

2242

1338

II-21Тутракан - Зафирово

19

2049

1494

555

II-21 Зафирово - Айдемир

30

3147

2213

934

7

3147

2213

934

Етап 6 през Белене
II-52 Никопол - Деков
Етап 7 Свищов - Русе

Етап 7 през Ценово

Етап 8 Русе - Тутракан

Етап 8 през Сандрово и Ряхово

Етап 9 Тутракан - Силистра

Етап 9 през Малък Преславец
II-21 Сребърна - Айдемир

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Защитени територии и зони по Дунавския велосипеден маршрут в България

Етап
Отклонение
Етап Брегово – Видин
Отклонение Кошава
Етап Видин – Лом

Защитени теритирии и зони по маршрута
ЗЗ Устие на р. Тимок, ЗЗ Ново Село
ЗМ Кутово, ЗЗ Остров Голя
ЗМ Близнаците, ЗЗ Въртопски дол, ЗЗ Арчар, ЗЗ Орсоя

Етап Лом – Оряхово

Поддържан резерват Ибиша, ЗМ Козлодуй, ЗЗ Цибър, ЗЗ Лом, ЗЗ Златията, ЗЗ
Река Огоста, ЗЗ Река Скът

Етап Оряхово – Байкал
Етап Байкал – Никопол

ЗМ Калугерски град-Тополите, ЗМ Остров Малък Борил, ЗМ Генджов Орман,
ЗМ Чешмата, ЗЗ Остров, ЗЗ Островска степ - Вадин
ЗЗ Искър, ЗЗ Карабоаз, ЗЗ Река Вит

Етап Никопол – Свищов

ЗМ Плавала, ЗЗ Никополско плато, ЗЗ Свищовска гора

Отклонение Белене

Отклонение Ценово

Резервати Китка, Милка и Персински блата, ЗМ Кайкуша, ЗМ Персин и Персинизток, ПП Персина, ЗЗ Персина, ЗЗ Беленски острови, ЗЗ Свищовско-беленска
низина
ЗМ Старият дъб, ЗМ Дойчов остров, ЗМ Дикилиташ, ПП Русенски Лом, ЗЗ
Остров Вардим, ЗЗ Река Янтра, ЗЗ Батин, ЗЗ Рибарници Мечка, ЗЗ Ломовете
ЗЗ Студена река

Етап Русе – Тутракан

ЗМ Калимок-Бръшлен, ЗЗ Комплекс Калимок

Етап Свищов – Русе

Отклонение Мартен,
Ряхово
Етап Тутракан – Силистра
Отклонение Гарван

ЗМ Алеко-Телика, ЗЗ Мартен-Ряхово
Резерват Сребърна, ЗМ Пеликаните, ЗЗ Лудогорие-Сребърна
ЗМ Остров Пожарево, ЗМ Сая Кулак, ЗМ Гарвански блата, ЗМ Блато М.
Преславец, ЗЗ Пожарево, ЗЗ Пожарево-Гарван, ЗЗ Гарванско блато, ЗЗ Блато М.
Преславец

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Културно-исторически забележителности по Дунавския велосипеден маршрут в България

Етап
Отклонение
Начало/край на етап
Етап Брегово – Видин
Град Видин

Културно-исторически забележителности по маршрута

Църква Възнесение Христово в с. Куделин

Етап Видин – Лом
Град Лом
Етап Лом – Оряхово
Град Оряхово
Етап Оряхово – Байкал

Средновековна крепост Баба Вида, Исторически и Етнографски музей,
Катедрална църква Св. Димитър Солунски, Видинската Митрополия, Турската
поща, Синагогата
Античен град Рациария
Римска крепост Алмус, Исторически музей
Римска крепост Аугуста, Национален музей-параход Радецки
Исторически музей, Средновековна крепост Каменето
-

Етап Байкал – Никопол

Римски град Улпия Ескус

Град Никопол
Етап Никопол – Свищов
Отклонение Белене
Град Свищов

Етап Свищов – Русе
Отклонение Ценово
Град Русе

Етап Русе – Тутракан
Отклонение Мартен
Град Тутракан
Етап Тутракан–Силистра
Отклонение Гарван
Град Силистра

Средновековна Шишманова Крепост, Скалната църква Св. Стефан, Църквата
Св. Св. Петър и Павел, тюрбе Али Коч Баба, Смолянова къща
Римска крепост Димум, Католическите църкви Рождество на Блажена Дева
Мария и Св. Антоан Падуански
Римска Крепост Нове, Средновековна крепост Калето, Исторически музей,
Часовникова кула, Ректорат на Стопанската академия, Църквите Св. Троица и
Св. Преображение, Къща-музей Алеко Константинов, Първо българско
читалище
Римска крепост Ятрус край с. Кривина, Ивановски скални църкви, Басарбовски
манастир
Православен кръст „Паметник символ“, Паметник на Ленин
Римска крепост Сексагинта приста, Централна градска част на Русе, Св.
Троица, Арменска църква Св. Богородица, Джамията Саид Паша, Исторически
музей и къщи-музеи Калиопа, Захари Стоянов и Баба Тонка, Музей на
транспорта, Природонаучен музей
Римска крепост Тегра
Римска крепост Трансмариска, Архитектурен ансамбъл Рибарска махала,
Исторически музей, Етнографски музей Дунавски риболов и лодкостроене
Исторически музей в с. Зафирово
Църква Св. Димитър Солунски
Археологически резерват Дуросторум-Дръстър, Османска крепост Меджит
Табия, Църква Св. Св. Петър и Павел, Исторически музей

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНА НСУРТБ И ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С АНАЛИЗА НА СРЕДАТА
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:
На стр. 45
Съвсем накратко за велотуризма може да се каже следното:
Бъглария разполага с богат потенциал за развитие на велотуризъм. Особеност на този вид
туризъм е, че значително намалява емисиите от транспорт за придвижване в дестинацията, а
при велопътуванията на дълги разстояния те са елиминирани изцяло.
Две са основните направление за развитие на велотуризъм. По-широко разпространено у нас е
планинското колоездене, което може да се счита за част от приключенския туризъм. Освен като
летен заместител на ски-туризма в планинските курорти, маршрути за планинско колоездене
съществуват във всички по-високи планини у нас. Основна слабост е липсата на координация от
каквото и да е естество от страна на държавата, което може да доведе до конфликтни ситуации
между пешеходци и велосипедисти. Въпреки това съществува значителна велосипедна
общност, която на дорбоволни начала извършва множество дейности, които следва да са в
компетенциите на различни държавни институции.
Другото направление на велосипедния туризъм – дългите велосипедни маршрути – попада поскоро в семейството на спортния туризъм, защото при него липсва елементът на риск. В България
има потенциал за подобни маршрути поради наличието на няколко дълги речни системи, около
които обикновено се ориентират тези маршрути. Слабото развитие на това направление е
породено от факта, че при него изискванията към пътната инфраструктура задължително трябва
да бъдат одобрени от държавата. Не трябва да се счита обаче, че за подобни маршрути
задължително е необходимо изграждането на велоалея. Опитът на европейско равнище
показва, че редица мерки за адаптация са приложими за съставянето на висококачествени
маршрути с минимални публични инвестиции и кратък период на възвръщаемост под формата
на приходи в местната икономика.

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС SWOT МАТРИЦАТА
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИЯТА
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С МИСИЯТА
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/. В случай че сте
описали подробно коментарите си в Проекта на План за действие, моля не ги копирайте тук.

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/. В случай че сте
описали подробно коментарите си в Проекта на План за действие, моля не ги копирайте тук.
На стр. 68
Като отделна дейност след 1.1.2.16 да се добави „Въвеждане на единен стандарт за маркиране
на велосипедни маршрути и обвързването им с Европейската мрежа на велосипедните
маршрути ЕвроВело“. Отделна мярка е необхоима, тъй като спецификата на велосипедните
маршрути е коренно различна от пътеките за пешеходен туризъм или маршрутите за културен
туризъм. В същото време в България не съществува институция, в чиято компетенция да попадат
тези маршрути (Министерство на транспорта не приеха обсъждането на подобна инициатива).
От друга страна, велосипедните маршрути са дефинирани в Закона за туризма като туристически
обекти и следователно попадат в компетенциите на Министерство на туризма, което, в
сътрудничество с други институции съобразно техните компетенци, е най-подходящия водещ
партньор за тази дейност. В това отношение БААТ декларира пълната си подкрепа и желание за
съдействие в дългосрочен план.

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:

КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
Моля, запишете тук /използвайте толкова място, колкото Ви е необходимо/:
На стр. 115:
Точка 1.7 словосъчетанието „Дунавска велоалея“ да се замени с „Дунавски веломаршрут“, тъй
като понятието алея се използва за означаване на вида техническа инфраструктура, докато
понятието маршрут, освен комбинация от различни видове велосипедна инфрастурктура,
представлява единна система, която осигурява цялостно туристическо преживяване,
включително забележителности, услуги, маркетинг и пр.

ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Кирил Калоянов, член на УС
Българска асоцаиция за алтернативен туризъм

