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Основни дейности на Плато ООД 
Създаване и менажиране на велосипедни маршрути
Предлагане на допълнителни услуги на велосипедисти
Консултиране по теми за велодестинации и велосипедно планиране.

 Съвременният начин на живот се
характеризира с урбанизация, замърсяване на
околната среда,



География на (по)срещнатите велосипедисти:  Тайван, Хонконг, Индия, Япония, 
Иран, Ливан, Израел, Южна Африка, Нигерия, Нова Зеландия, Австралия, Канада, 

САЩ, Исландия, Португалия, Ирландия, Великобритания, Франция, Италия, 
Холандия, Белгия, Дания, Швеция, Швейцария, Финландия, Полша, Германия, 
Словакия, Словения, Хърватия, Турция, Русия, Румъния , Унгария и Норвегия

Колоездачи ползващи 
местен водач

Най-голям дял

Жени – малко над 50%

Всички възрасти

И България е цел

Свръх очакванията:
Сигурност, задълбочени впечатления

Колоездачи без водач, 
ползващи вело услуги

Стабилно нарастващи

Преобладават мъже

Малък брой възрастни

Целта е България

Над очакванията

Самоорганизирани 
независими туристи

Стабилно нарастващи

Преобладават мъже

Липсват възрастни хора

България не е самоцел

Напоследък позитивни

Области на постоянна 
велосипедна дейност:
• Източната половина 
на България;

• Югоизточна Румъния



ПРИМЕРЕН МАРШРУТ :
България: Наследството на Долен Дунав

Пропътувайте един хармоничен микс 
от физически активни и културни преживявания

в сърцето на България между Балкана и Дунав



България: Наследството на Долен Дунав

 Програмата обединява колоездене до ЮНЕСКО 
обекти на българското културно наследство, 
каране през два прирордни парка, Шуменско 
плато и Каньона на Ломовете, и сред селските 
райони на обширната хълмиста област 
Лудогорие. Тръгваме от люлката на Кирилицата 
край Велики Преслав. Колоездим покрай обекти 
на имперското наследство на Рим и османците, 
до езически гробници на алевийски светци и 
посещаваме царската тракийска гробница в 
Свещари и Скалните църкви на Иваново, 
паметници на ЮНЕСКО без аналог в Европа.

 Ние сме подбрали балансиран маршрут, 
далеч от пътния трафик, където пресните 
плодове и разнообразието от кисело мляко са 
най-доброто освежаване за велосипедиста. По 
трасето има подходящи места за настаняване 
сред природата, предлагащи традиционна 
храна и отмаряща обстановка. Ще ви 
съдействаме с набор от услуги, спомагащи за 
добре организиран велосипеден преход, 
както и с  подбран списък с хотели, къщи за 
гости и места за хранене. 

 Маршрутът преминава през Дунавския винен 
регион и дава възможност за организиране на 
разнообразни дегустации на местни вина, 
пресъздаващи задълбочения характер на това 
велосипедно пътешествие!



>> Общата дължина е между 330 и 350 км и се преминава за 6 дни
>> Теренът варира между 110 и 480 м надморска височина

>> Маршрутът е умерено труден, подходящ за велосипедисти, които са ежеседмично 
физически активни и понякога предприемат дневни велопреходи през уикенда 

>> Половината трасе минава през подчертано хълмист терен, а другата половина е 
основно по равнинен, като асфалтовите пътища са над 90%

>> Дневните дистанции са между 40 и 65 км, като остава време за снимки и наблюдения 



↔ 64.5 км

↑  +785 м 

↓   -945 м

↨     190 м

КМ
на ден

1. 55.5
2. 59.5
3. 61
4. 64.5
5. 50
6. 47.5

ОБЩО
338 км



Велосипедният 
туризъм по света

 Приключенски туризъм:
$580 млрд.- оценката на световния 

пазар към 2018 г.
Постоянен ръст на търсенето на турове с 

колоездене, което се възприема като 
“леко” приключенско занимание

 Европейски съюз (2015г.):
2,3 млрд – велосипедни тура
23 млн. – велотур + нощувка – ок. 1%
€44 млрд. икономически ползи
€7.5 млрд: велотур+нощувка – ок. 17%

 Аdventure Тravel Тrade Association: 
€350 на ден е изразходваната осреднена 

сума от един участник в  
приключенски тур;

Ок. 65% от тези средства остават на 
място в посетената дестинация

 ЕВФ:
€16 : осреднен разход на човек за

дневен велотур
€353 : осреднен разход на човек за 

велопреход с нощувания

Планинско
Туристическо

Шосейно
 Многозначителност на систематично 

публично инвестиране

 Липсват  условия за устойчиво 
развиване на високоплатен продукт

 Переспектива за  масовизиране на 
самоорганизирани колоездачни 
преходи от чужденци

 Ковид –ваканцията в туризма – шанс 
за България като дестинация

 От 2 до 4 пъти по-ниска стойност на 
тур, ако обединим всички типове 
колоездачи, посещаващи България

 Добри условия за продължителни 
велопреходи : обширна територия, 
разнообразие, климат

Б!Г



МРЕЖА  ОТ НАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ МАРШРУТИ
ПРИВЛЕКАТЕЛНИ : ТЕМАТИЧЕН АКЦЕНТ и УНИКАЛНА ТЪРГОВСКА РАЗЛИЧИМОСТ

СИГУРНИ : ОБЕЗОПАСЕНИ и ИНФОРМАТИВНИ

УДОБНИ

ДИРЕКТНИ

Карта на БААТ в работен вариант



КОНТАКТИ

Деян Кателиев
Плато ООД

deyan.plateau@gmail.com
+359 89 7478989

Благодаря за 
вниманието!


