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1. Синергичен подход Разбиране, постоянна подкрепа и синергични действия -
устройството на територията, управление на мобилността, 
безопасността на движението по пътищата, туризъма, 
здравеопазването, образование/обучения, опазването на 
околната среда, икономиката

2. Пълноценно планиране приоритет на устойчивата мобилност, фокус реално 
ползване от различни възрасти, общи мерки на пътна 
безопасност и устойчива мобилност;

3. “Не е странно да си велосипедист” Равностойна опция за придвижване, не само за „фенове“, не 
делим на „шофьори“, „велосипедисти“ - мултимодалност:
различни цели=избор за всяко пътуване, велосипедните 
паркинги са обичайна практика

4. Колоезденето е още един вид почивка Почивка и спортуване за всички, развита велосипедна 
мрежа, допълва разнообразието за свободното време, не е 
екстремно преживяване, развитие на спортното колоездене

5. Активни здрави деца Ежедневно активно придвижване, регулярни дейности на 
учебните и детските заведения, активна връзка 
придвижване-здраве.
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Разбиране, постоянна подкрепа и синергични действия - устройството на 
територията, управление на мобилността, безопасността на движението 
по пътищата, туризъма, здравеопазването, образование/обучения, 
опазването на околната среда, икономиката
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1.1. Създаване на институционална рамка на подкрепата за 
колоезденето

- ресорно министерство и звено за управление на устойчива мобилност МС, МРРБ 2022-2023 г.

- постоянна национална велосипедна работна група МС, МРРБ-зв. 2022-2023 г.

- национален велосипеден координатор МС, МРРБ-зв. 2023 г.

- регулярен финансов ресурс МС от 2023 г.

- велосипедни маршрути  - правила, съхранение на данни, пътна карта за 
процедурите

МС, МРРБ, МТ, 
ММС

2022-2023 г.

- намаляване на административната тежест МС, МРРБ, МТ, 
ММС

2023-2025 г.
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1.2. Създаване на благоприятна нормативна рамка за подкрепа на 
колоезденето

- обратна връзка от проектанти и възложители МРРБ Текущо и
регулярно (на 
2 години)

- допълнителни улеснения в нормативната уредба МРРБ, МТ, 
МВР, ДАБДП, 
комисии в НС

2023-2025 г.

- подкрепа за прилагането на добри практики ДАБДП, МРРБ, 
МВР

от 2023 г.

- събиране на данни за вземане на решения за планиране, норми ДАБДП;
МВР;
МРРБ –зв.

2023-2024 г.
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1.3. Взаимодействие на координационното звено за колоезденето с 
други свързани институции
- активно взаимодействие на работно ниво МРРБ-зв. от 2023 г.

- интегриране – национална транспортна система МТС, МРРБ, 
АПИ и др.

2022-2023 г.

- интегриране - обществено здраве, градска среда, въздействие върху 
климатични промени и опазване чистотата на въздуха, "зелени работни 
места", декарбонизация на икономиката, спорт за всички, безопасност на 
движението по пътищата

МРРБ, ДАБДП, 
МЗ, МТС, 
МОН, МОСВ, 
ММС и др.

от 2023 г.

- личен пример от всички институции МРРБ-зв. от 2024 г.

1.4. Подкрепа за колоезденето в стратегическите и ежедневните 
задачи на административни звена и институции
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1.5. Национална експертна подкрепа за консултации и 
популяризиране на колоезденето

- експертен капацитет в националното експертно звено и свързани 
институции

МРРБ-зв.,
ДАБДП

от 2023 г.

- допитване, експертна пподкрепа за местните власти МРРБ-зв. от 2023 г.

- услуга за консултиране от националното ниво МРРБ-зв. от 2023 г.

- обмен на опит и знания между различни нива МРРБ-зв.,
ДАБДП

от 2024 г.

- насърчаване сформирането на общински звена/екипи за устойчива 
мобилност

МРРБ-зв. от 2024 г.



2: Пълноценно планиране и
инфраструктура
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приоритет на устойчивата мобилност, фокус реално ползване от различни 
възрасти, общи мерки на пътна безопасност и устойчива мобилност;



2: Пълноценно планиране и
инфраструктура
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2.1. Планиране и изпълнение на национална велосипедна мрежа с 
национални, регионални и местни маршрути
- документ с национална велосипедна мрежа МРРБ, НЦТР 2022-2024 г.

- веломрежа в интегрираните териториални стратегии за развитие на 
регионите за планиране от ниво 2

МРРБ, НЦТР от 2025 г.

- национален велосипеден план със списък от мерки и отговорности МТ, МС, МРРБ 2022 г.

- национална програма с велосипедни мерки МТ, МС, МРРБ 2023-2024 г.

- национален план за устойчива мобилност МРРБ, МТ, 
МВР, ДАБДП

2026-2027 г.

- професионални дискусии – стратегическо планиране МРРБ-зв., 
ДАБДП 

2024-2027 г.



2: Пълноценно планиране и
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2.2. Интегриране на велосипедния маршрути с други планове, проекти и 
инвестиции в областта на транспортната и инженерна инфраструктура

- анализи на приети ОУП, ПУГМ МРРБ, НЦТР от 2023 г.

- анализ на предстоящи за приемане ОУП чрез екологичната оценка МОСВ, МРРБ от 2022 г.

- качествена веломрежа в новите ОУП, консултации МРРБ-зв. от 2023 г.

- национална програма с велосипедни мерки МТ, МС, МРРБ 2023-2024 г.

- национална веломрежа в задания и изходни данни за 
инфраструктурни обекти

МРРБ от 2023 г.

- включване в текущи проекти МРРБ, АПИ, експло-
атационни дружества, 
МОСВ, Напоителни 
системи, Басейнови 
дирекции и др.

от 2024 г.
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2.3. Активно изпълнението на качествена велосипедна 
инфраструктура  в и извън населените места
- национален бюджет за специфични велосипедни мерки МС, МРРБ-зв., МТ 2023-2024 г.

- дълги основни велосипедни маршрути и важни крайградски 
велосипедни маршрути

МРРБ (АПИ), МТС, МТ, 
общински служби – УТ, 
транспорт

от 2026 г.

- общински програми за инвестиции – насърчаване МРРБ-зв., ДАБДП 2023 г.

- разнообразни финансови източници за общините - насърчаване МРРБ-зв. 2023 г.

- национален двугодишен доклад за напредък МРРБ-зв. от 2025 г.

- анализ за спазването на минималните стандарти , пътна карта за 
привеждане в съответствие с минималните стандарти

МРРБ, ДАБДП 2023-2024 г.

- указания за допустими отклонения от нормите МРРБ 2023-2024 г.
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2.4. Непрекъснатост на велосипедната инфраструктура (на всички 
нива – планиране, проектиране,  изпълнение и поддръжка)
- стимули за висококачествена инфраструктура на общинско и 
регионално ниво

МРРБ 2025 г.

- програма за неотложно необходими мерки МРРБ (АПИ); ДАБДП; 
общински звена за 
устойчива мобилност

от 2025 г.

- свързаност на веломрежата с важни спирки - стимули МРРБ-зв. от 2024 г.

- годишна поддръжка на велосипедните маршрути МРРБ (АПИ), областни 
пътни управления;
ДАБДП; общински 
звена за устойчива 
мобилност

от 2025 г.
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2.5. Синергично обвързване на действията за подобряване на пътната 
безопасност и устойчивата мобилност
- пътната безопасност - изградени велосипедни маршрути, излизане 
от градовете, одити по пътна безопасност

МРРБ (АПИ), областни 
пътни управления;
МТС; ДАБДП, общински 
звена по БДП

текущо

- интересите на велосипедистите при ПОД и ВОД – стимули ДАБДП, МРРБ-зв. текущо

- анализ на данни за ПТП – препоръки за систематизирано събиране 
на данните

ДАБДП; МВР; МРРБ-зв. от 2023 г.

- насоки за публикуване на данни и анализи за УМ, ПБ ДАБДП; МВР; МРРБ-зв. 2023-2024 г.

- методология за велосипедни преброявания ДАБДП; МВР; МРРБ-зв. 2023-2024 г.

- преброявания по основни велосипедни маршрути ДАБДП; МРРБ-зв. от 2025 г.

- регулярни 5-годишни преброявания за мобилност - изисквания ДАБДП; МРРБ 2024 г.



3: Не е странно да си велосипедист
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Равностойна опция за придвижване, не само за „фенове“, не делим на 
„шофьори“, „велосипедисти“ - мултимодалност: различни цели=избор 
за всяко пътуване, велосипедните паркинги са обичайна практика
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3.1. Привличане на по-широк кръг ползватели, по-честа употреба и 
гъвкавост на пътуването „от врата до врата“  
(Интермодалност и мултимодалност)
- интеграция на велосипедния транспорт с обществения – финансови 
инструменти

МТС, МРРБ от 2024 г.

- насоки и критерии за финансираните проекти МТС, МРРБ 2023-2024 г.

- оптимизиране на интермодалните пътувания - информация за услуги, 
тарифна политика и таксуване

МТС, МРРБ-зв., 
НКЖИ

от 2024 г.

- места за превозване на велосипеди в средства за обществен транспорт 
- финансиране

МТС, МРРБ-зв., 
НКЖИ

от 2023 г.

- насоки/изисквания за велосипедна достъпност при интермодални 
терминали и спирки

МТС, МРРБ-зв., 
НКЖИ, общински 
звена за устойчива 
мобилност

от 2024 г.
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3.2. Популяризиране на колоезденето и толерантността между 
различните участници в движението
- обратна връзка от велосипедисти МРРБ-зв., МРРБ текущо и регу-

лярно (на 2 г.)

- регулярна комуникация  на национално ниво с
велосипедисти/организации

МРРБ-зв., ДАБДП от 2024 г.

- подкрепа за местни и регионални кампании ДАБДП, МРРБ-зв. от 2023 г.

- безопасно каране на велосипед - обучения МВР, ДАБДП, 
МРРБ – зв.

текущо

- стимули за използване на велосипед МРРБ-зв., МОСВ от 2023 г.

- насърчаване на държавни служители да карат велосипед – пакет 
мерки

МРРБ-зв. 2023 - 2024 г.
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3.3. Планиране и изграждане на велосипедни паркинги до дома
- Анализ на местата за съхранение на велосипеди в жилищни сгради и 
последващи насоки към възложители и проектанти

МРРБ 2024-2026 г.

- национална програма за стимулиране изграждането на велосипедното 
паркиране до дома 

МРРБ-зв. 2024-2025 г.

3.4. Стимулиране на изграждането на велосипедни паркинги в края 
на пътуването – до работно място, обществени сгради и др.
- национална програма за подкрепа за изграждане на велосипедни 
паркинги и услуги в основни станции на обществения транспорт и в 
жилищни зони 

МТС, МРРБ-зв. 2024-2027 г.

- сътрудничество с компании – стимули ДАБДП, МРРБ-зв. 2024-2025 г.

- намаляване на административната тежест при изграждане на 
велосипедни паркинги

МРРБ 2024 – 2026 г.
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3.5. Развита система от услуги за велосипедистите
- национален информационен портал МТ, МРРБ 2025 г.

- карта с национални, регионални и местни  велосипедни маршрути МРРБ 2027 г.

- маркиране на велосипедни маршрути в града - стимули МРРБ-зв. от 2024 г.

- намаляване на административната тежест при регистрация на 
допълнителен регистрационен номер за велосипедна стойка за автомобил

МРРБ-зв., МВР 2023-2024 г.

- стимули за продажба на велосипеди втора ръка МРРБ-зв. 2023-2025 г.



4: Колоезденето е още един вид 
почивка
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Почивка и спортуване за всички, развита велосипедна мрежа, допълва 
разнообразието за свободното време, не е екстремно преживяване, 
развитие на спортното колоездене



4: Колоезденето е още един вид 
почивка
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4.1. Популяризиране използването на велосипед в свободното време
- информация за планиране на почивка с велосипед МРРБ-зв. от 2025 г.

- велосипед в свободното време - национални кампании и събития МРРБ-зв., МТ, ММС, МЗ от 2024 г.

4.2. Развитие на велосипедни маршрути
- изграждане на национални велосипедни маршрути МРРБ (АПИ); МТС;

МТ; общински звена за 
устойчива мобилност

2024-2027 г.

- улесняване излизането с велосипед от населените места –
стимули

МРРБ-зв. от 2024 г.

- анализиране на използваемостта на велосипедните маршрути, 
обратна връзка от велосипедистите

МРРБ-зв., МТ от 2024 г.

- доброволчество при поддръжка на веломаршрутите МРРБ-зв., МТ от 2024 г.
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4.3. Развитие на велосипедния туризъм като туристически продукт

- проекти за развитие на велосипедни маршрути от националната 
велосипедна мрежа като туристически продукт

МРРБ (АПИ);
МТС; Министерство на 
туризма; общини

от 2025 г.

- стандарти и/или сертификационни схеми за качество на 
туристически услуги за велосипедисти

МТ 2025 г.

- инструмент за планиране на велосипеден маршрут в 
националния информационен портал

МТ, МРРБ-зв. от 2026 г.

- годишен отчет на приходи от велосипеден туризъм МТ от 2024 г.
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4.4. Развитие на велосипедния спорт
- реконструкции на съществуващите колодрумите  - насърчаване 
на общините

ММС, МРРБ от 2024 г.

- стъпки за повишаване на  категорията на международната 
колоездачна обиколка на България 

ММС от 2023 г.

- увеличаване на възможностите за практикуване на велосипеден 
спорт в населените места – стимули за общините

МРРБ-зв. от 2025 г.

- развитие на женското колоездене ММС от 2024 г.

- стъпки за провеждане на Европейско първенство по шосейно 
колоездене

ММС от 2023 г.

- целогодишни национални и международни състезания по 
пистово колоездене 

ММС от 2024 г.

- маршрути за планинско колоездене, възможности за развитие в 
зимните курорти

ММС, МРРБ-зв., 
велосипедни клубове и 
организации

от 2024 г.



5: Активни здрави деца
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Ежедневно активно придвижване, 
регулярни дейности на учебните и детските 
заведения, активна връзка придвижване-
здраве.



5: Активни здрави деца

24

5.1. Популяризиране на активното ходене на училище/детско 
заведение/университет;
- наръчник с добри практики за активни начини на придвижване –
за детски/учебни заведения

МРРБ-зв., МОН 2023 г.

- активното ходене на училище – национални кампании, местни 
събития

МОН, МРРБ-зв., МЗ, 
ММС

от 2024 г.

- обучение по безопасно каране на велосипед в града – в учебната 
програма

МВР, ДАБДП, МРРБ-зв. от 2025 г.

- съвместни инициативи с компании, организации МРРБ-зв. текущо

5.2. Създаване на сигурни и привлекателни маршрути за придвижване 
пеш и с велосипед до училище/детско заведение/ университет
- наръчник с добри практики за планиране на безопасна градска 
среда – за местните власти

ДАБДП, МРРБ-зв. 2023 г.

- „училищни улици“– нормативна възможност, стимули ДАБДП, МВР, МРРБ-зв. 2025 г.
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5.3. Стимулиране на извънкласните активности, свързани с 
колоезденето и активното движение на децата и младежите
- национална програма за финансиране  на трафик градини ДАБДП, МРРБ-зв. 2024 г.

- анализ и периодичен (двугодишен) доклад за начините на 
придвижване до/от детско и учебно заведение

МЗ, МРРБ-зв., МОН от 2023 г.

- национална програма за развитие на детско-юношеско 
колоездене 

ММС текущо

5.4. Изграждане на велосипедни паркинги в детските и учебните 
заведения
- национална програма за създаване на велосипедни паркинги в 
детските и учебните заведения с велосипед и съпътстваща 
инфраструктура

МРРБ-зв., МОН 2023 г.

- облекчаване на административните процедури по създаване на 
велосипедни паркинги в детските и учебните заведения

МРРБ-зв., МОН 2023-2024 г.
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