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Теми:

• Правна рамка: Движение на велосипедисти
─
─
─
─

оборудване, велоремаркета, столчета, автобагажници;
движение по пътната мрежа, движение в група и на деца;
движение извън пътната мрежа: горски и земеделски територии;
движение извън пътната мрежа: движение в защитени територии;

• Правна рамка: Велосипедна инфраструктура
─
─
─
─

Устройствено планиране и управление на териториите;
Велосипедна инфраструктура в урбанизираните територии;
Велосипедна инфраструктура извън урбанизираните територии;
Дейности извън инвестиционното проектиране, маркировка и категоризация на вел. трасета

• Стратегическо планиране и документи
• Пример за документация по съгласуване на алея за споделено
пешеходно и велосипедно движение гр.Ботевград-с.Трудовец
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Правна рамка

Оборудване

-

Снимка: Петя Донева

Велоремаркета, столчета и автобагажници

спирачки; механичен или електронен звънец
бяла/жълта светлина отпред
червен светлоотразител отзад
бели/жълти светлоотразители острани на колелата
светлоотразителна жилетка - само извън
населените места в тъмните часове или при
намалена видимост

Снимка: Петя Донева

Снимка: www.bikecenter.bg

Снимка: https://impas56.com

- Автобагажника не трябва да закрива номера или
светлините
- Ако закрива номера, се изисква поставяне на
регистрационен номер върху автобагажника
- Велосипедни ремаркета : БДС EN 15918:2011+A2:2017
- Детски седалки: БДС EN 14344:2005
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Правна рамка

Движение на велосипедисти по пътната мрежа
Снимка: maps.google.com

Пътен знак Д5
Пътен знак Д7
„Автомагистрала“ „Автомобилен път“

-

Пътен знак Д7а
„Скоростен път“

Пътен знак Г16
Пътен знак В9
Пътен знак Г14
„Забранено е „Задължителен „Задължителен път
влизането на
път само за само за пешеходци и
велосипедисти “
велосипеди“ велосипедисти “

възможно най-близо до дясната граница на платното; - Забранено е движението на автомагистрала,
скоростен път и автомобилен път, ако е обозначен
забранено движението един до друг;
като такъв;
ръцете на кормилото, краката на педалите;
- Забранено е навлизането срещу пътен знак В9;
забранено да се държи за друго ППС;
- Велосипедистите са длъжни да използват алея за
могат да използват банкета вдясно, но не е
велосипедисти или споделена алея за пешеходци и
задължително;
велосипедисти, ако е обозначена като такава; 4
- алкохол – до 0.5 промила в кръвта;

Правна рамка

Движение на велосипедисти в група
Снимка: велоклуб Устрем

Движение на деца
Снимка:Петя Донева

- „в група за тренировка“ – задължително пред и
зад групата да има придружител и с автомобил
или мотоциклет

- велосипедисти под 12 г. – с придружител на 16+ год.;

- шествия и състезания – само след разрешение,
съгласуване на маршрутите, условията и времето
на провеждането им;

- дете 14-18 г. – с придружител на 18 +г. след 22:00 ч
на обществено място;

- дете под 14 г. – с родител/настойник след 20:00 ч на
обществено място;
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Правна рамка

Движение извън пътната мрежа : горски и земеделски територии
Снимка: maps.google.com

Снимка: велоклуб Устрем

- По горски пътища – разрешени за велосипеди и МПС, - Пътищата в земеделски територии не са изрично
важи ЗДвП;
описани като отворени за обществено ползване
- В горските територии извън горските пътища – само - Полските пътища в земеделски масиви могат да
на велосипеди;
бъдат предоставени за ползване срещу такса,
ползвателят трябва да осигури достъп до имотите;
- Наредбите за управление на общинските пътища не
обхващат пътищата в земеделски и горски територии
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Правна рамка

Движение извън пътната мрежа : защитените територии
Снимка: park-vitosha.org

Изображение: park-vitosha.org

Изображение: park-vitosha.org

- В резерватите е разрешено „преминаването на хора
по маркирани пътеки“
- Каране на велосипед и планиране на велосипеден
маршрут: съобразно планът за управление на
защитената територия;
- Ако липсва план за управление или дейността не е
предвидена в плановете и проектите – проектите се
съгласуват с министъра на околната среда и водите;

- В Плановете за управление на защитени територии
– може да има забрана за каране, каране само по
определени маршрути или без ограничения; може
да насърчават определянето на маршрути и
развитие на велосипедния туризъм; някъде има
разписани норми и препоръки – напр. широчина на
пътеката от 1.3 до 2.5 м, да се избягва комбиниране
7
с маршрути за езда и т.н.

Правна рамка

Устройствено планиране и управление на териториите
Устройствен статут

Видове съотносими планове и проекти

Урбанизирани територии (населени места ОУП, КТС, ПУП, ПКТП, ПОД, инвестиционни проекти; Одит за пътна безопасност
и селищни образувания)
на инфраструктурен проект; Инспекция на пътната безопасност на пътната
инфраструктура;
Земеделски територии *

ОУП, ПУП-парцеларен план, ПРЗ, ПЗ, Специализирани ПУП

Горски територии *

Специализирани ПУП - Горскостопански планове и програми, горскостопанска
карта, инвентаризация на горските територии

Защитени територии

План за управление на защитената територия **, зони в Натура 2000

Нарушени територии за възстановяване

ПУП-парцеларен план (ПП), ПРЗ, Специализирани ПУП

Територии, заети от води и водни обекти
Територии на транспорта

Инвестиционен проект за нов път (ПУП-ПП), реконструкция, рехабилитация,
основен ремонт и др.; Одит за пътна безопасност на инфраструктурен проект;
Инспекция на пътната безопасност на пътната инфраструктура;

* Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с
предназначение защитени територии, определени със закон.
** ако липсва план за управление или дейността не е предвидена в плановете и проектите – проектите се съгласуват с
министъра на околната среда и водите;
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Правна рамка

Велосипедна инфраструктура в урбанизираните територии
Снимка: Петя Донева

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии на МРРБ;
Схеми от Приложение 7 към наредбата

- дефиниции за велосипедна инфраструктура,
велосипеден маршрут, велосипедна мрежа,
велосипедна лента, велосипедна алея;
- велосипедното трасе трябва да е непрекъснато през
кръстовищата;
- при начало и край на велосипедно трасе
велосипедното движение задължително се включва в
автомобилното движение;

- широчина на велосипедна лента - мин 1.5 м;
- широчина на еднопосочна велоалея – мин 2.0 м
(в къси участъци по изключение – мин 1.5 м);
- двупосочна велоалея – 2.0 м;
- комбинирано пешеходно и велосипедно
движение – мин.2.5 м, свободно от препятствия;
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Правна рамка

Велосипедна инфраструктура извън урбанизираните територии
Снимка: стоп-кадър на видео на burgas1.org

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за
проектиране на пътища на МРРБ;
Схеми към наредбата

- При автомагистрали и скоростни пътища – не могат да се изграждат успоредни велоалеи в обхвата на пътя;
- При нови пътища – успоредно, в обхвата на пътя;
- При реконструкция на съществуващ път – велоалеята сеизгражда върху стабилизиран банкет;
- Извън обхвата на пътя – с парцеларен план или
подробен устройствен план

Еднопосочна велоалея – 2.0 м/2.25h + странично
разстояние за безопасност 0.25 м от всички
страни;
Двупосочна велоалея – мин.2.5 м и се разполага
извън обхвата на пътя
Банкети – мин.1.0 м;
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Правна рамка

Дейности извън инвестиционното проектиране, маркировка и
категоризация на велосипедните трасета
Велосипеден маршрут в ПП Витоша
Изображение: park-vitosha.org

Маркировка на Дунавски евромаршрут 6
Изображение: Кирил Калоянов

- Няма нормативни изисквания за вида,
изпълнението и поддръжката на
маркировката;
- Няма нормативни изисквания за
категоризацията на велосипедните трасета;
- Маркировката на туристическите маршрути
се осъществява от туристическите
дружества;
- Маркировка на велосипедни маршрути се
поставя от управи на защитени територии,
туристически дружества, велосипедни и др.
организации по техен дизайн и
категоризация;

Изображение: Правилник за определяне на типове маршрути, ниво на техническа
трудност, графични знаци и начини за маркиране на маршрути за планинско
колоездене в България на сдружение «Байкария»

- Национален парк „Централен балкан“ имат правилник
за туристическа маркировка;
- Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС)Правилник за маркировката на туристическите пътища
в Република България – пешеходна маркировка;
- Сдружение „Български планинарски съюз“ (БПС)Правилник за туристическата маркировка на БПС пешеходни, за планинско колоездене и споделени;
споразумение на БПС с ЮЗ Държавно предприятие;
- Сдружение „Байкария“ - Правилник за определяне на
типове маршрути, ниво на техническа трудност,
графични знаци и начи-ни за маркиране на маршрути
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за планинско колоездене в България

Стратегически документи
Паневропейско ниво:
• Европейска велосипедна мрежа EUROVELO на Европейската федерация на
велосипедистите (ECF);
Интегриране на ЕВРОВЕЛО мрежата в Tрансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Интегриране на велосипедна инфрастуктура в проектите за TEN-T: велосипедни маршрути покрай TEN-T
коридорите, безопасни и удобни пресичания, подобряване условията за каране на велосипед на други
пътища, засегнати от TEN-T, велосипедни връзки при възлите на TEN-T в урбанизирана среда.

• Пан-европейски генерален велосипеден план по Пан-европейската програмата
за транспорт, здраве и околна среда, съвместна инициатива на Световната
здравна организация и Икономическа комисия за Европа на ООН – THE PEP
pan-European Master Plan for Cycling Promotion in the context of the UNEC/WHO Transport, Health, Environment
Pan-European Programme - THE PEP; има работен вариант на ECF, очаква се да бъде приет на Пета среща на
високо ниво през 2021 г.)
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Стратегически документи
Паневропейско ниво:
• Парижко споразумение 2015 г. , подписано по време на Парижката
конференция по климата (COP21), включително и от България, и от ЕС;
„Страните признават значението на интегрирани, цялостни и балансирани непазарни подходи, които да ги
подпомогнат координирано и ефективно в изпълнението на техните национални приноси в контекста на
устойчивото развитие и премахването на бедността, включително чрез, inter alia, смекчаване на
последиците, адаптация, финансиране, трансфер на технологии и изграждане на капацитет, когато това е
целесъобразно. Тези подходи имат за цел:
а) да насърчат амбицията за смекчаване на последиците и адаптацията;
б) Да подобрят участието на публичния и частния сектор в изпълнението на национално определените
приноси; и
в) Да създадат възможност за съгласуване между отделните инструменти и съответните институционални
договорености;

• Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 2016 г.
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Стратегически документи

• Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК:
„...Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и
капацитета на здравната система...“
“За да се постигне амбицията в областта на климата за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. под нивата
от 1990 г., държавите членки следва да представят реформи и инвестиции в подкрепа на екологичния
преход в областта на енергетиката, транспорта, декарбонизацията на промишлеността, кръговата
икономика, управлението на водите и биологичното разнообразие.
„Инвестирането в устойчива мобилност също може да бъде от голяма полза за възстановяването. Мерките
по отношение на транспорта могат да доведат до значително намаляване на емисиите на парникови газове
и подобряване на качеството на въздуха, като същевременно стимулират ръста на производителността.“
“Създаването на правилни условия за бързо изпълнение на инвестиционните проекти е от решаващо
значение за бързото разгръщане на подкрепата за възстановяването. Основният приоритет за бързото
осъществяване на инвестициите е да бъдат открити пречките и техните причини в държавите членки,
както и на равнище ЕС.”
Държавите членки следва да се съсредоточат върху инвестициите, които са от полза за единния пазар.
Трансграничните и многонационалните проекти са от съществено значение за насърчаването на
определени видове инвестиции, например междусистемните електропроводи или транспортните мрежи,
или ориентираните към бъдещето цифрови и екологосъобразни проекти, които ще осигурят осезаеми
ползи за единния пазар.
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Стратегически документи

• „Доклад за България за 2020 г., Европейски семестър 2020 г. : оценка на напредъка в

структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и
резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 :
“ България е сред държавите членки с най-ниски резултати по Еко-иновационния индекс за 2018 г.”; ”
“Основните предизвикателства включват… подобряване на практиките за устойчивост в транспортния
сектор.”
”България е сред държавите членки, в които качеството на транспортната инфраструктура се възприема
като най-ниско.”
“Качеството на въздуха в България продължава да буди сериозна загриженост…. Основните причинители
на замърсяването с прахови частици (прах) са битовото отопление на твърдо гориво и транспортът.”,
”България продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на
замърсяването, с най-голям брой загубени години живот, свързани със замърсяването на въздуха, и с найголямо излагане на градското население на микрочастици.”
“Лошото състояние на пътната безопасност налага спешно прилагане на по-ефективни мерки. През 2017 г.
бяха отчетени 96 смъртни случая на един милион души (при средна стойност за ЕС 49 случая).”
“Ефективността на системата за здравеопазване в България продължава да е ниска в сравнение с другите
държави членки. През 2016 г. предотвратимата и лечимата смъртност бяха на много по-високи равнища от
средните за ЕС. И двата вида смъртност бяха главно в резултат от незаразни заболявания: рак на белия
дроб, инсулт, исхемична болест на сърцето и хипертония. Това се дължи отчасти на тютюнопушенето (найвисокото равнище в ЕС), в комбинация с голяма употреба на алкохол и нарастване на равнищата на
затлъстяване сред момчетата в юношеска възраст и децата.
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Стратегически документи
• План за действие на ЕС относно детското затлъстяване 2014-2020
(EU Action Plan on Childhood Obesity) 2014-2020: Области на действие и мерки: ”Насърчаване активното
ежедневно придвижване до училище”; “Популяризиране на активното движение през почивни дни в
края на седмицата”; “Популяризиране на активната семейна почивка”; “Подкрепя ролята на градския
дизайн и планиране за намаляване уседналия начин на живот”; “създаването на мащабна и добре
поддържана инфраструктура така, че децата да могат да ходят пеш и да карат велосипед за достигане до
училище и след учебните часове”; “Извършване на ежегоден мониторинг за физическата активност на
учениците”

• препоръките на Световната здравна организация за здравословен градски
транспорт и мобилност в условия на COVID-19

Множество мерки за насърчаване на колоезденето в градска среда за постигане запазване здравето и
безопасността на пътуващите работници като “Основното за постигането на тези цели е поддържане на
функционирането на икономиката жизнеспособност на системите за обществен транспорт, докато се
балансира разпределението на различни режими на транспорт към намаляване зависимостта от
автомобили и повишаване на безопасността за ходене пеша и каране на колело.”
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Стратегически документи
• Препоръка на съвета на ЕС от 26 ноември 2013 година относно насърчаването на
укрепваща здравето физическа активност (УЗФА) в различните сектори
“Да се стремят към ефективни политики за УЗФА чрез разработването на междусекторен подход, който
обхваща области на политиката като спорт, здраве, образование, околна среда и транспорт, като отчитат
Насоките на ЕС за физическата активност, и други съответни сектори в съответствие с националните
особености.” “ Установено е, че навсякъде по света в страните с високи доходи липсата на физическа активност
е главният рисков фактор за преждевременна смърт и заболявания, тъй като е причина за около 1 милион
смъртни случая годишно само в европейския регион на СЗО.“
Някои показатели: Национален механизъм за координация във връзка с насърчаването на УЗФА , Финансиране,
определено специално за насърчаване на УЗФА по сектори (здраве, спорт, транспорт и т.н.), Национална
политика и/или план за действие за „спорт за всички“, схеми, насърчаващи активното пътуване до училище;
Равнище на активност, свързана с колоездене/ходене, Системно прилагане на Европейските насоки за
подобряване на инфраструктурата за физическа активност в свободното време при планиране, изграждане и
управление на инфраструктурите, схеми, насърчаващи активното пътуване до работното място, Наличие на
национална кампания за повишаване на обществената осведоменост относно физическата активност

• Европейските насоки за подобряване на инфраструктурата за физическа
активност в свободното време
• Стратегия на СЗО за физическа активност за европейския регион за периода
2016—2025г.
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Стратегически документи
• ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на
България за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната
програма на България за 2019 г.:
Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите,
транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и
енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

• ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на
България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната
програма на България за 2020 г.:
„Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета
на здравната система“
„...Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на
чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и
устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката...“
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Стратегически документи

Национално ниво:
• Национална програма за развитие на България 2030
Ос на развитие 2 “Зелена и устойчива България” приоритет П5 “Чист въздух и биоразнообразие”, Цел 13
„Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“, Цел 11
„Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за
живеене“ и Цел 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство“ от Целите за
устойчиво развитие на ООН“: “ще бъде стимулирано използването на екологично чисти превозни
средства«
Ос на развитие 3 “Свързана и интегрирана България”, приоритет П7 “Транспортна свързаност”, в
изпълнение на целите на ООН Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието
на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни,
адаптивни и устойчиви места за живеене.
Ос на развитие 5: Духовна и жизнена България, Приоритет П12 Здраве и спорт : «Основен фокус ще бъде
адресирането на високите нива на рискови фактори, застрашаващи здравето на населението, като
тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност.“

• Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България октомври 2020 г.
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Стратегически документи
• Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република
България с хоризонт 2021 - 2030 година и План за действие за нейното
изпълнение за периода 2021- 2023 година (в процедура по приемане);
• Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
МЕРКИ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
(ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА)“: Проучване на необходимостта и възможностите за изграждане на нови връзки в
транспортната мрежа, включително за нуждите на междуградския велосипеден транспорт.

• Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България
2014-2030 г.
• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие до 2030 г.
• Стратегия за развитие на ловното стопанство в РБългария 2012-2027 г.
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Стратегически документи
Национално ниво - здравеопазване :
• Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички на
Министерство на младежта и спорта / 2014 г.
• Национална здравна стратегия 2014-2020
Здраве за децата и юношите (от 1 до 19 години) :.... Следва да бъдат подкрепени и междусекторни мерки за
насърчаване на физическата активност, в т.ч. чрез проектиране на градската среда за създаване на условия
за спорт и физическа активност и планиране на учебния ден.
От Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна
стратегия за 2018 г. - Наднорменото тегло и затлъстяването за поредна година остават водещ здравословен
проблем в ученическата възраст, сред основните рискови фактори за който са ниската двигателна
активност/хиподинамията и нездравословният модел на хранене.

• Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта в Република България 2012 – 2022, области: Спорт в учебните заведения;,
Спорт в свободното време – клубна дейност; Професионален спорт;
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Пример за документация

Алея за споделено велосипедно и пешеходно движение гр.Ботевград- с.Трудовец
Период

Видове процедирана документация

10.2016 – 09.2017 Заявяване на инвестиционно намерение, оглед на място с представители на АПИ ОПУ-София, събиране
на изходни данни за подземни и надземни комуникации, изработване на идеен проект
09.2017 - 10.2018

Съгласуване на идеен проект, съгласуване на технически проект; Становище на АПИ по проекта на 4
етапа, множество корекции за отстраняване по всички части, някои изходни данни са събрани на този
етап; документацията за Осигурителни системи по пътищата е съгласувана самостоятелно от община
Ботеград с Института по пътища и мостове (специализирано звено към АПИ); за монтирането на нови
конзоли към съществуващото осветление община Ботевград трябва да поиска разрешение от АПИОбластно пътно управление-София;

01.2018-07.2018

Споразумение между МРРБ-АПИ и община Ботевград – осигуряване на техническата документация от
община Ботевград, съвместно процедиране на ПУП-парцеларен план, предаване на имотите на община
Ботевград

09.2017 неприключил

Изготвяне на ПУП-парцеларен план; Задание за ПУП-ПП, утвърдено съвместно от АПИ и община
Ботевград, Съгласувано с РИОСВ и НИНКН; внесено от АПИ в МРРБ искане за допускане изработването на
ПУП-ПП; Писмо от МРРБ (05.2019) : кой е възложител на обекта – АПИ или община Ботевград? Считат, че
не е обосновано прехвърлянето на публична държавна собственост от МС на община Ботевград на
засегнатите имоти – публична държавна собственост, както е посочено в Споразумението. След
изясняване на тези въпроси, ще се прецени дали е допустимо разрешаването на ПУП-ПП;
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Теми за дискусия:
Национален
велосипеден план

Велосипед + влак
8-80 Градове

декарбонизация

Развитие на
Зелен преход
Национална схема с велосипедни маршрути
селските
„зелени“
природосъобразен
райони
обществени
Укрепващи здравето
туризъм
поръчки
физически активности (УЗФА)
Туризъм и лов
Облекчени процедури за
планиране на велосипедни
алеи извън населени места

Безопасни велосипедни
пресичания на пътища
Регламент за
туристически
маркировки

„зелени“ работни места
Затлъстяване
сред децата

Предотвратими
болести и
смъртност
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Контакти
Петя Донева
Сдружение „Велоеволюция“
www.velobg.org
petya.petrova@velobg.org
+359 88 8785113
27/11/2020
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Благодаря за вниманието!

27/11/2020
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