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Етапи на велосипедния одит:
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• Въпросник за събиране на информация за съществуващото 
положение

• Въпросник за велосипеден одит по методологията на BYPAD

• Консенсусна среща на работната група за окончателно определяне 
на нива по модули по методологията на BYPAD

• Препоръки за повишаване нивото на качество на велосипедните 
политики в България *

* Препоръките с предложения за велосипедни политики и мерки от одита на велосипедната 
политика ще послужат за изготвяне на националния велосипеден план, където ще бъдат 
допълнени и конкретизирани.



Съществуващо положение
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• липсва национално звено за управление на политики за устойчива мобилност

• компетентност и отговорности по развитие на велосипеден транспорт и туризъм са вменени единствено 
на общините

• липсва планирана велосипедна мрежа на национално ниво

• липсва стандарт за пътеуказващи табели за велосипедни маршрути

• липсват систематични насърчителни действия за развитие на велосипеден транспорт и туризъм

• не се събират данни за велосипеден транспорт и туризъм

• не се отделя национален бюджет за инвестиции в инфраструктура и услуги за велосипедисти, а се 
разчита средства от ЕС и на общинските бюджети

Обобщение на резултатите от въпросника



BYPAD одит
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• Следващо ниво на политиката се приема за постигнато само след изпълнение на предишното ниво.

• Неправилно е да завишаваме изкуствено нивата, защото това после ще направи лоша услуга - при
следващ одит няма да се отчете значителен напредък, дори и при положени усилия.

Адаптиран за нуждите на 
Danube cycle plans и 
изготвяне на национален 
велосипеден одит

http://www.bypad.org



МОДУЛ 1
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Въпрос 1: Как националните власти определят нуждите на велосипедистите?
Дискусия към ниво 1/1.7

• За постигане на ниво 1: ръководства и насоки за проектиране, обратна връзка 
от проектанти и възложители;

• Развитие към ниво 2: комуникация с потребителите за техните нужди, за
качеството на изпълнение на инфраструктура и необходими услуги;

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: редовни консултации с 
потребителите и резултатите от тях се документират и прилагат;

Потребителски нужди



МОДУЛ 2
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Въпрос 2: Какъв е статусът на карането на велосипед в политиката и в 
администрацията? Дискусия към ниво 0-1/1.5.

Въпрос 3: Какво въздействие оказват ключовите лица, отговорни за карането на
колело (както администраторите, така и политиците), върху процеса на вземане на
решения? Дискусия към ниво 0/2.

Въпрос 4: Какви работни групи съществуват за дейности по насърчаване на
карането на велосипед? Дискусия към ниво 0/1.1

Въпрос 5: Как е организирана координацията с други отговорни министерства?
Дискусия към ниво 0-1/1.6.

• За постигане на ниво 1: велосипедът е вид транспорт на нац.ниво, ресорно 
министерство/звена,  велосипеден координатор, ангажиране на други 
институции с темата;

• Развитие към ниво 2: ясни цели, мерки, отговорности; постоянна национална 
велосипедна работна група; изпълнение на пилотни веломаршрути; финансиране 
на единични проекти; разработки като туристически продукт;

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: регулярен финансов ресурс за 
администрация и развитие на велополитики; високо качество на 
инфраструктурата и популяризирането й; нац.политика за устойчива мобилност

Лидерство, управление и координация



МОДУЛ 3
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Въпрос 6: Какво е съдържанието на националната велосипедна политика? Дискусия
към ниво 0-1/1.4

Въпрос 7: Как националните власти осигуряват прилагане на насърчителни мерки за
каране на велосипед, заложени във велосипедната стратегия/концепция? Дискусия
към ниво 0-1/1.3.

Въпрос 8: Как националните закони и наредби подкрепят карането на
велосипед? Ниво 2 /1.8

• Развитие към ниво 2: план за велосипедни политики със списък от мерки;

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: национална програма с велосипедни 
мерки (с бюджети, графици, отговорности) със задължителни ангажименти; 
взаимовръзки между мерките за различните начини на придвижване; 
допълнителни улеснения в законовата и нормативна уредба

Съществуващи политики



МОДУЛ 4
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Въпрос 9: Как се осигурява и подкрепя финансирането на националните вело-
политики (осигуряване на инфраструктура, проекти и / или съфинансиране за
региони / общини)? Дискусия към ниво 1-1.5 / 1.5

Въпрос 10: Кой изготвя и прилага национална велосипедна политика? Дискусия към
ниво 0-1 / 1.4

• За постигане на ниво 1: финансиране на велосипедни мерки от фондове, 
предназначени за други въпроси при поискване; 

• Развитие към ниво 2: определен национален бюджет за специфични
велосипедни мерки (списък);

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: определен национален бюджет за
систематични велосипедни мерки; допълнителни средства от други сфери; 
велосипедния отдел/координатр има точно определени задачи по подготовката и 
изпълнението на вело-политиката ;

Човешки ресурси и финансиране 



МОДУЛ 5
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Въпрос 11: Какъв е размерът и качеството на туристическата велосипедна мрежа и 
мрежата за велосипеден отдих? Дискусия към ниво 0.5 / 1.5

Въпрос 12: Какъв е размерът и качеството на мрежата за ежедневни велосипедни
пътувания? Дискусия към ниво 0-1 / 1.1

• За постигане на ниво 1: изградени някои основни велосипедни велосипедни 
маршрути, решаване на тесни места, фокус върху туристически веломаршрути, 
подобряване на пътната безопасност на вече изградени маршрути, преодоляване 
на пречки при излизане от градовете с велосипед; 

• Развитие към ниво 2: изграждане на дълги основни велосипедни маршрути и 
важни крайградски велосипедни маршрути; стандарти за качество на
велосипедните маршрути; насоки за планиране, проектиране и изпълнение ; 
програма за неотложно необходими мерки; годишна поддръжка;

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: Програма за изпълнение на 
националната велосипедна мрежа; насоки за проектиране и изпълнение по
високи стандарти, изграждане на висококачествени Евровело маршрути, плътни 
велосипедни мрежи за ежедневно колоездене; ясна информация и пътеуказване;

Мрежи от вел. маршрути, включително безопасност на движението



МОДУЛ 6
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Въпрос 13: Какви стъпки са направени за оптимизиране на съчетаването на
обществения транспорт с велосипедния? Давани са отговори за ниво от 0 до 2. 
Дискусия към ниво 0.5/1.2.

• За постигане на ниво 1: подкрепа за осигуряване пълноценна интеграция на
велосипедния транспорт с обществения– велосипедни паркинги за 
кратковременно и дълговременно паркиране, достъпност, насоки и критерии за 
финансиране; 

• Развитие към ниво 2: национална програма за изграждане на велосипедни
паркинги при основни станции на обществения транспорт; решения за 
велосипедно паркиране в жилищни зони; 

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: програма за велосипедни паркинги 
при повечето станции на обществен транспорт, оптимизиране на 
интермодалните пътувания (тарифи, информация), свързаност на велосипедната 
мрежа със спирките на обществения транспорт, достъпност на пероните и 
транспортните средства, условия за изминаване с велосипед на първата и 
последната миля от комбинирано пътуване; финансови схеми за подпомагане на
общините и транспортните оператори.

Комбиниране на велосипеден транспорт с обществен транспорт



МОДУЛ 6
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Комбиниране на велосипеден транспорт с обществен транспорт



МОДУЛ 7
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Въпрос 14: Как общините и / или регионите се подпомагат от националните власти
при внедряването на велосипедна инфраструктура? За дискусия за ниво 0-0.5/0.7.

Въпрос 15: Как общините и / или регионите се подпомагат от националните власти
по отношение на знания, консултации и обучение по въпроси, свързани с карането
на велосипед? За дискусия за ниво 0/1.

Въпрос 16: Какво се прави за координиране и подкрепа на местни/ регионални
велосипедни кампании? За дискусия за ниво 0-0.5/1.2.

Въпрос 17: Какво се прави в областта на обучение по безопасност на движението и 
обучение за каране на велосипед? Ниво 1/1.2.

• За постигане на ниво 1: координиране на устойчивата мобилност на нац.ниво; 
експертен капацитет, информация, обучения и консултации на местните и 
регионални власти, определяне на национални приоритети и задачи и съвместна 
работа с общините и областите, финансиране на местни и регионални
велосипедни маршрути от националния бюджет, подкрепа за местни и 
регионални кампании за популяризиране на колоезденето ; 

Подкрепа на различни управленски нива за каране на велосипед



МОДУЛ 7
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• Развитие към ниво 2: ръководства и пътна карта за прилагането на добри 
практики, обмен на знания и опит, обучения, активна подкрепа за местни и 
регионални кампании; 

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: систематизирано подобряване на 
качеството на вел.инфраструктура и услугите, инициативи на надобщинско и 
надрегионално ниво, обратна връзка от общини и области и активни действия в 
тяхна подкрепа, стандарти за качество като условия за  
финансиране/съфинансиране/субсидиране,  активна подкрепа – финансиране, 
консултации, обучения, информационни материали, личен пример на 
нац.служители

Подкрепа на различни управленски нива за каране на велосипед



МОДУЛ 8
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Въпрос 18: До каква степен настоящата политика за териториално планиране
подкрепя велосипедната политика? За дискусия за ниво 2/2.9.

Въпрос 19: До каква степен изискванията за велосипедисти/ пешеходци се вземат
предвид в планирането на (транспортна) инфраструктура? За дискусия за ниво
1.5/1.7

• Развитие към ниво 2: подсигуряване на наличието и адекватността на плановете 
за велосипедни мрежи на ниво град, агломерация, връзки между населени 
места, велосипедни паркинги, места за споделени велосипеди; анализ за
спазването на минималните стандарти и за пътната безопасност на 
велосипедната инфраструктура, регулиране на допустимите отклонение от 
нормативната уредба, пътна карта за подобряване безопасността и удобството на 
инфраструктурата.

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: активно насърчаване изграждането 
на директни веломаршрути и мрежа за ежедневни велосипедни пътувания, 
териториално планиране за по-къси разстояния за придвижване и интегриран 
обществен транспорт,  осигуряване на паркирането при начална и крайна точка 
на пътуването в т.ч. насоки за проектанти и инвеститори, стимулиране на активни 
консултации с ползвателите, активно търсене на възможности за изграждане на 
велоинфраструктура с проекти в други сфери – техн.инфраструктура, корекции на 
реки и др.

Териториално планиране и инфраструктура



МОДУЛ 9
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Въпрос 20: До каква степен се събират и използват данни за велосипедно
движение? Ниво 0/0.7.

Въпрос 21: Как се събира и използва информация за развитието и 
усъвършенстването на велосипедната политика и нейното прилагане? Ниво 0/0.2

• За постигане на ниво 1: насърчаване анализирането на данни за устойчива 
мобилност и ПТП,  събиране на данни и анализиране на опасните места; 

• Развитие към ниво 2: уеднаквяване на формата за събиране на данни за ПТП, в 
т.ч. и геолокация, проактивна отвореност на данните за ПТП за граждани и 
общини, насоки за извършване на преброявания на пешеходно и велосипедно
движение, изисквания за използване на данните при вземане на решения при 
планиране, проектиране, подобряване на пътната безопасност; преброявания и 
изследване на пътната безопасност на основни велосипедни маршрути;

• Постигане на ниво 2 и развитие към ниво 3: регулярни преброявания за
мобилност поне веднъж на 10 години, решения се вземат въз основа на анализ 
на данните; систематични преброявания по велосипедните маршрути

Оценка и ефективност



Препоръки за повишаване нивото на 
качество на велосипедните политики
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1. Определяне на цели за повишаване качеството на велосипедните политики въз основа на
проведения одит.

2. Съставяне на списък с приоритети.

3. Идентифициране на отговорни звена за изпълнението на целите.

4. Идентифициране на звена, подпомагащи изпълнението на целите.

5. Определяне на времеви график за изпълнение на задачите и за оценка на изпълнението.

6. Съставяне на списък с източници на финансиране.

Следващи стъпки:
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Радостина Петрова, Петя Донева
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Благодарим за вниманието! 
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