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1 Въведение 

1.1 ЗА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

Настоящият Национален велосипеден план 2022-2027 г. е разработен в периода юли 2021 - октомври 
2022 г. като част от проект “Danube Cycle Plans - policies, plans and promotion for more people cycling in the 
Danube region” по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г., съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.  

Документът е изготвен от екип на Българска асоциация за алтернативен туризъм (партньор по проекта), в 
изпълнение на задачите на Междуведомствена работна група създадена със 
Заповед № Т-РД-16-191/08.07.2021 г. на Министъра на туризма (асоцииран партньор по проекта), изм. и 
доп. със Заповед № Т-РД-16-275/21.10.2021 г.“. В работната група участват представители на 
Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, 
Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, Агенция Пътна инфраструктура, Българска 
асоциация за алтернативен туризъм, Българска федерация колоездене, Сдружение Велоеволюция, 
Сдружение Вело-Русе, Сдружение Велоклуб Устрем, Сдружение ВелоЛоби. Проведени са 5 заседания на 
работната група със следните теми:  

 Нужди за разработването на национален велосипеден план - август 2021;  

 Визия на национален велосипеден план - ноември 2021;  

 Изисквания за велосипедна инфраструктура - март 2022;  

 Действия за развитие на велосипедни политики - юни 2022; 

 Окончателен преглед на Националния велосипеден план - октомври 2022. 

При изработването на документа е използвано ръководството „Guidelines on how to set up a national 
cycling plan“, създадено в рамките на проекта. 

1.2 НАСЪРЧАВАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ЧРЕЗ КООРДИНИРАНИ 
УСИЛИЯ НА СТРАНИТЕ 

Условията за колоездене в държавите от Дунавския регион са много различни. Някои страни вече имат 
значителен дял на пътувания с велосипед, докато в други значението на колоезденето за транспорта, 
здравето, околната среда и/или икономиката едва се разпознава досега. Колоезденето често се третира 
като странична тема – в транспортните политики, както и за повечето професионални обучения, където 
бъдещите специалисти в планирането, транспортни инженери, одитори за пътна безопасност и др. не 
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получават достатъчно знания за колоезденето. Развитието на велосипедната инфраструктура на 
транснационално ниво не разполага с координирано планиране между държавите, финансиране и 
изпълнение на трансграничните връзки между националните велосипедни мрежи. Необходим е 
систематичен подход за координиране между отговорните министерства, региони и градове. Работата на 
тези институции следва да бъде подкрепена от стратегически документи, описващи планирането на 
националната велосипедна политика, като национални велосипедни планове.  

Някои страни от Дунавския регион вече имат по-дълга традиция в колоезденето с по-голям дял от 
населението, което кара велосипед в сравнение с други. Това до известна степен е следствие от 
съществуването на национални велосипедни планове (или стратегии): Австрия, Чехия, Унгария, Словения 
и Словакия имат и изпълняват такива. До края на 2022 г. България, Хърватска, Румъния и Сърбия подготвят 
в рамките на проекта първите си национални велосипедни планове. Координирането на изготвяне на 
национални велосипедни планове в страните от Дунавския регион е синхронизирано усилие, в 
съответствие с и като продължение на приетия Пан-европейски генерален велосипеден план, приет 
май 2021 г., по Пан-европейската програмата за транспорт, здраве и околна среда, съвместна инициатива 
на Световната здравна организация и Икономическа комисия за Европа на ООН (pan-European Master Plan 
for Cycling Promotion in the context of the UNEC/WHO Transport, Health, Environment Pan-European 
Programme - THE PEP), както и с предварителния вариант на  EU Cycling Strategy (Велосипедната стратегия 
на ЕС).  

Заедно с изготвянето на националните си планове, страните от Дунавския регион подготвят и Дунавска 
велосипедна мрежа, която обхваща националните велосипедни мрежи и връзките между тях. В бъдеще 
Дунавската велосипедна мрежа се очаква да стане част от Trans-European Cycle Route Network (TEC), 
следвайки примера на TEN-T мрежата за пътна и железопътна инфраструктура. Така към настоящия 
Национален велосипеден план на България  е изготвена и Концепция за национална мрежа от 
велосипедни маршрути, чиито връзки със съседните Сърбия и Румъния са координирани заедно с 
партньорите в рамките на проекта Danube Cycle Plans. 

1.3 НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ВЕЛОСИПЕДЕН ПЛАН  

Факт е, че колоезденето по света, особено в условията на световната криза, причинена от пандемията на 
Covid-19, изживява бурно развитие. Подкрепата за колоезденето съдейства за намаляване на 
климатичните промени и въздействието на човека върху околната среда, за създаването на качествена 
градска среда, за поддържане на по-добро общо здравословно състояние и жизнен тонус на хората, за 
създаване на „зелени“ работни места и декарбонизация на икономиката. Засилените мерки за опазване 
на общественото здраве дадоха нов тласък за прилагане на велосипедни мерки по света. Много 
европейски градове за кратко време създадоха мрежа от велосипедни алеи, пешеходни и велосипедни 
улици и зони с успокоено движение като бърз отговор на нуждата от индивидуално придвижване и 
повече движение. Развитието на колоезденето в различните държави се случва с различни темпове и 
усилия, но общото между всички добри примери е, че има постоянна политика, разпределени 
отговорности по ведомства и екип от служители, следващи обща визия, която интегрират в ежедневните 
си дейности. 
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Въпреки често несистематизираните и понякога противоречиви велосипедни политики и мерки, в 
българските населени места също се наблюдава повишено използване на велосипеда като начин на 
придвижване, доказателство за което са многократно повишените продажби на велосипеди в магазините. 
В допълнение индивидуалните електрически превозни средства (електрическите тротинетки) също 
навлязоха активно на пазара и по улиците, а те също използват велосипедната инфраструктура и имат 
своите специфични нужди.  

На местно ниво някои български градове изпълниха велосипедна инфраструктура - велосипедни алеи, 
велосипедни ленти, велопаркинги, но предизвикателство за развитието на колоезденето се оказаха: 
свързаността между велосипедните трасета; безопасността - особено на кръстовищата; създаването на 
зони с успокоено движение; баланса между инфраструктура и инвестиции за автомобилното движение 
спрямо алтернативните начини на придвижване; популяризирането на устойчивата мобилност особено 
сред деца и младежи и др. Често ставаме свидетели на неуверени и непоследователни мерки от страна на 
общинските власти, забележима е и необходимостта от подкрепа на национално ниво за общините, които 
често лесно се отказват от добри практики за устойчива мобилност под неголям обществен натиск или 
вътрешни противоречия. Безспорно задачата на общините да намерят баланса между различните 
интереси не е никак лесна, но нашите градове имат потенциал за много повече постижения в областта на 
устойчивата мобилност и в частност колоезденето. Усилията на общините доказано си заслужават, което 
показват наблюденията, че добрата нова велосипедна инфраструктура привлича повече велосипедисти.  

Някои общини успяват да изградят крайградски велосипедни алеи, често съпроводено с тежка 
бюрокрация и неясна процедура. Извън населените места велосипедни маршрути се създават от 
велосипедни клубове според собствените възможности и цели. В някои природни паркове се изграждат 
трасета за планинско колоездене. 

За да има забележим напредък във велосипедните мерки и политики е необходим систематичен подход, 
национална подкрепа и общо съгласие за необходимостта от популяризиране на колоезденето.  
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2 Ситуационен анализ 

2.1 ВРЪЗКИ С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ 

Съществуват редица основни стратегически документи, които отразяват европейски и национални цели 
относно колоезденето. Тъй като то безспорно допринася за постигане на по-общи цели, свързани с 
устойчив транспорт, устойчив туризъм, декарбонизация, борба с климатичните промени и адаптация към 
тях, замърсяване на въздуха, здравословен и активен начин на живот и др., са изброени и документи, 
които не споменават колоезденето пряко, но съдържат такива цели. Цитирани са някои важни текстове, 
които пряко посочват насърчаване на колоезденето като необходима мярка. 

2.1.1 Паневропейско ниво: 

- Европейска велосипедна мрежа EuroVelo е инициатива на Европейската федерация на 
велосипедистите (ECF). Федерацията работи също по интегрирането на маршрутите от ЕвроВело 
мрежата в TEN-T мрежата за транспортна инфраструктура, за да се гарантира включването на 
велосипедна инфраструктура в големи инвестиционни проекти на ниво планиране, дизайн и 
изграждане; 

- 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 (Pan-European Master Plan for Cycling Promotion in the 
context of the UNECE/WHO Transport, Health, Environment Pan-European Programme); 

- Бяла книга - Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, ЕК, 2011 

- Парижко споразумение – Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата,  2015, подписано 
по време на Парижката конференция по климата (COP21), включително и от България, и от ЕС; 

- Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (European Strategy for Low-Emission Mobility) EK, 
2016 

- Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г., ЕК; (ЕК, Годишна стратегия за устойчив растеж за 
2021 г., 2020-2021) 

„III...Екологичен преход... 

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 
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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.“ 

(ЕК, Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г., 2020-2021) 

„IV Насърчаване на реформите и инвестициите в подкрепа на стабилното възстановяване: 
европейски водещи инициативи...  

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.“ 

(ЕК, Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г., 2020-2021) 

- План за действие на ЕС за борба с детското затлъстяване 2014-2020 (EU Action Plan on Childhood 

Obesity 2014-2020)  

Изброени са следните области на действие и мерки: ”Насърчаване активното ежедневно придвижване до 
и от 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“ „Насърчаване на 
професионалните здравни организации да разработят насоки за подобряване на тяхното хранене и 
(ежедневна) физическа активност“ „Подкрепа за семействата, специалистите и дневните центрове да 
интегрират физическата активност в ежедневието на децата.“, Разработване и прилагане на 
механизъм/рамка „Здравето във всички политики“ за междусекторна работа за насърчаване на 
физическата активност от правителствата и ключовите заинтересовани страни за насърчаване на 
физическата активност; Европейските насоки за подобряване на инфраструктурите за физическа активност 
в свободното време да се прилагат систематично за планиране, изграждане и управление на 
инфраструктура; Улесняване на градската среда и инфраструктура за намаляване на заседнал начин на 
живот и увеличаване на възможностите за активност за всички деца и възрастни.; Обширна и добре 
поддържана пешеходна и велосипедна инфраструктура, така че децата да могат да ходят пеша или да 
карат колело до училище, както и да карат колело в свободното си време; Увеличаване на броя на 
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безопасните и достъпни паркове и детски площадки, особено в общности с недостатъчно обслужване и с 
ниски доходи.; Осигуряване на възможност на децата да участват в планирането на училище, град и 
квартал, за да създадат пространства за движение.; (ЕК, План за действие на ЕС за борба с детското 
затлъстяване, 2014-2020) 

(ЕК, План за действие на ЕС за борба с детското затлъстяване, 2014-2020) 

- ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 26 ноември 2013 година относно насърчаването на укрепваща здравето 

физическа активност в различните сектори (Съвет на ЕС, 2013) 

“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.“ 

(Съвет на ЕС, 2013) 

Някои показатели в (Съвет на ЕС, 2013): 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;   

- Доклад за България за 2020 г. на ЕС   

„България е сред държавите членки, в които качеството на транспортната инфраструктура се 
възприема като най-ниско... 

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)... 
Въпреки лекото увеличаване на качеството на пътната инфраструктура вследствие на значителни 
инвестиции, подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове, качеството на 
пътната инфраструктура все още е ниско.... 

България е един от бенефициерите на програмата на ЕС за обмен в областта на пътната 
безопасност със съвместни дейности(99), акцентиращи върху безопасността на инфраструктурата и 
ефективното прилагане на правилата за движение по пътищата... (99) Партньори: Австрия и 
Нидерландия.... 
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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.... 

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 най-голямо излагане на градското население на микрочастици.... 

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 (най-високото равнище в ЕС), в комбинация с голяма употреба на 
алкохол и нарастване на равнищата на затлъстяване сред момчетата в юношеска възраст и 
децата. 

....Тези фактори продължават да бъдат основни заплахи за уникалната природа и биологично 
разнообразие и представляват неизползван потенциал за икономически растеж, основан на 
развитието на устойчивия и нишовия туризъм, както и на сектора за развлечения.“ 

(ЕС, 2020) 

2.1.2 Национално ниво 

- Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, 2022, МС (МС, НПВУ, 
2022) 

Стълб 2В „Свързана България“...  

Реформи... Интегриране на устойчивата градска мобилност в стратегическото планиране на 
регионалното и пространственото развитие... (стр.134) 

Инвестиция 5: Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез 
създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност...  (стр.157) 

Реформа 3: Реформа за устойчива градска мобилност  

Влизане в сила на реформата - приети Интегрирани териториални стратегии (ИТС) за развитие на 
райони за планиране от ниво NUTS 2, включващи елементи на устойчива градска мобилност; приети 
Планове за интегрирано развитие на общините с включени планове за устойчива градска мобилност в 
тях ... (стр.158) 
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„Интегрирани териториални стратегии (ИТС) за развитие на райони за планиране от ниво 
NUTS 2....трябва да включват елементи за планиране на устойчивата градска мобилност на 
регионално ниво.... (стр.158) 

Концепцията за ПУГМ ... трябва да са част от плановете за интегрирано развитие на общините, 
като това е необходимо условие за подпомагане на мерки за градска мобилност на съответната 
община със средства от ЕС....(стр.158) 

Оценка на изпълнението на плановете за устойчива градска мобилност (Q2/2025)  

Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие се предвижда извършването на междинна оценка 
на всички Планове за интегрирано развитие на общините в средата на периода на тяхното действие. 
Изпълнението на плановете за устойчива градска мобилност трябва да бъдат оценени като част от 
Плановете за интегрирано развитие на общините и на тази база МРРБ ще провери в колко от 
общините се изпълняват планове за устойчива градска мобилност. (стр.158) 

Инвестиция 7: „Зелена мобилност“ – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност 
чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни 
системи... (стр.159) 

Допустими дейности... изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, 
насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, както и 
разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението....(стр.160) 

(МС, НПВУ, 2022) 

- Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с 
хоризонт 2021 - 2030 година и План за действие 2021- 2023 към нея; 

- Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.. МС 

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.“ (МС, 
Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.) 

- Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г., МС 

- Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г., 
МС 

- Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, МС  

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 
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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.“ 

(МС, Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030) 

- Национална здравна стратегия 2021-2030, МС  

„Недостатъчни са знанията, уменията и мотивацията сред населението за превенция и контрол на 
предотвратимите за социалнозначимите заболявания рискови фактори, включително и ниската 
физическата активност. 

ПРИОРИТЕТ 1 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

1.1. Промоция на здравето и профилактика на заболяванията 

Ниската физическа активност е един от основните поведенчески фактори на риска за възникване на 
хронични незаразни болести. Тя е четвъртият рисков фактор за глобалната смъртност (6% от 
смъртните случаи в света). Всеки четвърти възрастен и 80% от младите хора са недостатъчна 
физическа активност. 

МЕРКИ: 

1.1.1 Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за промоция на 
здравето и профилактика на болестите на междуинституционално равнище при водеща и 
координираща роля на Министерството на здравеопазването; 

1.1.2. Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска 
(поведенчески) при различните възрастови и професионални групи и др. чрез използване на различни 
стратегии за координиране на дейностите на специалистите; 

1.1.3. Изграждане на диалог и партньорство за съвместни дейности за здраве с всички 
заинтересовани страни, активно включване на професионални и неправителствени организации, 
сдружения, медии и др.;... 

1.1.10. Превантивните мерки за контрол на сърдечносъдовите заболявания чрез въздействие върху 
факторите на риска, водещи до тяхното възникване 
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1.2 Насърчаване на здравословния начин на живот ( чрез ограничаване на рисковите фактори – 
тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества, нездравословно хранене и др.)... 

МЕРКИ:  

1.2.1. Повишаване на информираността на населението за основните рискови фактори 
(тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, нездравословно хранене, 
ниска физическа активност), които имат отношение към хроничните незаразни болести (ХНБ).  

1.2.2 Реализиране на дейности за промоция на здраве и профилактика на болестите, вкл. по 
отношение на здравословно хранене, промоция на укрепваща здравето, физическа активност, 
намаляване употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол и наркотични вещества и 
др., с акцент върху рискови групи.....“ 

- Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички, ММС, 2014 г. 

 „… Изграждане от общините на детски спортни площадки, алеи за пешеходци и велосипедисти, зони да 
отдих и спорт и подходяща инфраструктура по местоживеене, до планинските и високопланинските 
хижи,къмпинги и заслони и др. … Програма „Спорт в свободното време“ …. Програма за подобряване 
информираността на населението за ползите от здравословната двигателна активност и спорта“  

(ММС, Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички, 2014) 

2.2 ОДИТ НА ВЕЛОСИПЕДНАТА ПОЛИТИКА НА РБЪЛГАРИЯ 

За целите на националния велосипеден план беше събрана предварителна информация за 
съществуващото положение чрез въпросник, предоставен на идентифицирани заинтересовани лица. 

Одитът на националната велосипедна политика бе изготвен по методологията BYPAD – The Bicycle Policy 
Audit, адаптирана от координаторите на проекта и авторите на методологията за целите на проекта.  

Повече информация за BYPAD: https://www.bypad.org/ 

Пълният документ „Одит на велосипедната политика на Република България“ от 2022 г. е достъпен в 
приложение 1 на настоящия документ. 

Тук е представено резюме от проведения  анализ и одита на велосипедната политика: 

За да определи качеството на велосипедната политика, BYPAD я разделя на стъпки в 9 модула с различен 
брой въпроси, общо 21. Модулите са взаимосвързани и зависят един от друг за обезпечаване на 
реализацията на политиката. Всеки модул се оценява по скалата за качество от ниво 0 до ниво 4 като 
всяко ниво еволюционно надгражда предходното. Нивата са представени като отговори на въпросника, 
които описват не просто постигнати или поставени цели и резултати, но също и начините по които 
велосипедната политика е интегрирана в политическата и административната структура и култура. 
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Работната група се обедини около консенсусни нива по въпросите и модулите след проведена 
консенсусна среща и обсъждане на средните резултати от BYPAD въпросниците спрямо реалните нива на 
велосипедните политики в България. 

Общият BYPAD резултат е 20% развитие или степен на развитие 0,8, което съответства на политики между 
ниво 0 „липса на подход“ и ниво 1 „частични „действия само при нужда“, съгласно методиката на одита. 
Очаквано резултатът показва ниско ниво на развитие на велосипедните политики, макар в някои аспекти 
да има значими постижения.  Разпределението на резултатите по модули е представено във фиурата:  

 

Фиг. 1 Оценки по модули и общ резултат от велосипедния одит по метода BYPAD, (Приложение 1 Одит на 
велосипедната политика на Република България,  2022 г.) 

Необходими са целенасочени действия и амбициозен подход в национален мащаб за достигане на ниво 3 
„системен подход“ за управление на политиките за велосипедно движение. 

В изготвеният одит, в съответствие с методологията BYPAD, са формулирани първоначални предложения 
за мерки, с които да се подобри велосипедната политика. Така предложените мерки след това са 
подложени на обсъждане в рамките на Междуведомствена работна група, създадена със 
Заповед № Т-РД-16-191/08.07.2021 г. на Министъра на туризма (асоцииран партньор по проекта), изм. и 
доп. със Заповед № Т-РД-16-275/21.10.2021 г. и като резултат са формулирани съответстващи мерки в 
настоящия план (виж глава 5.10) за постигане на поставените специфични цели (виж глава 3.2). 
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2.3 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДНОТО ДВИЖЕНИЕ 

2.3.1 Оборудване 

Изискванията за оборудването на велосипедите, които се движат 
по пътищата, отворени за обществено ползване, са разписани в 
Закона за движение по пътищата (чл.79, чл.80, ал.1) – всеки 
велосипед трябва да има изправни: 

- спирачки; 

- механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал; 

- устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима 
светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на 
червена светлина отзад; 

- бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на 
велосипедите; 

- велосипедистът да ползва светлоотразителна жилетка  - само извън населените места в тъмните часове и 
при намалена видимост; 

За производството на велосипеди, елементи, оборудване и аксесоари за колоездене има публикувани 
действащи и проекти за стандарти по БДС. 

Често в общественото пространство се говори за „електрически велосипеди“, но на практика зад този 
израз могат да стоят различни видове превозни средства.  По-долу е дадена извадка от нормативната 
уредба, касаещи тяхното категоризиране и изисквания. 

Велосипедите с електрическо подпомагане:  

- Не са категоризирани като моторни превозни средства –  чл.2, параграф 2, буква „з“ от Регламент 
(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването 
и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 
г.) изключва от обхвата на регламента „велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите, 
които са оборудвани със спомагателен електродвигател с максимална постоянна номинална 
мощност, по-малка или равна на 250 W, при които двигателят се спира, щом велосипедистът 
престане да върти педалите, или в противен случай осигуряваното от двигателя задвижване се 
намалява постепенно и накрая се изключва напълно, преди превозното средство да достигне 
скорост 25 km/h;“ 

- не подлежат на регистрация, тъй като не е МПС;  

 

Снимка: Петя Донева 
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- Не се изисква свидетелство за управление, тъй като не е МПС; 

Велосипедите с двигател (електрически, двигател с вътрешно горене, друг вид двигател – чл.4, параграф 3 
на Регламент (ЕС) № 168/2013), които не са само с подпомагане (а по-точно не отговарят на условията на 
чл.2, параграф 2, буква „з“ от Регламент (ЕС) № 168/2013): 

- За нуждите на одобряването на типа се определят като моторни превозни средства, категория L; 
(чл.149, ал.1, т.1 ЗДвП);  

- Определят се като категории L1e - леко двуколесно моторно превозно средство, с подкатегория 
L1e-A Велосипед с двигател (чл.2, параграф 2, т.а) и Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013): 

„велосипеди, проектирани за задвижване с педали, оборудвани със спомагателно задвижване с 
основна цел подпомагане на въртенето на педалите и (10) мощността на спомагателното 
задвижване се изключва от превозното средство при скорост ≤ 25 km/h, и (11) максимална 
постоянна номинална или ефективна мощност (1 ) ≤ 1 000 W и (12) триколесен или четириколесен 
велосипед с двигател, който отговаря на допълнителните специфични критерии за 
подкласификация от 9 до 11, се класифицира като технически еквивалентен на двуколесно L1е-А 
превозно средство“ 

- категории L1e, с подкатегория L1e-B Двуколесен мотопед - всяко друго превозно средство от 
категория L1, което не може да бъде класифицирано в съответствие с предходните критерии като 
L1e-A превозно средство. (чл.2, параграф 2, т.а) и Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013) 

- Не се изисква свидетелство за управление за категория L1e, когато конструктивна максимална 
скорост е по-малка или равна на 25 km/h;  (чл.150а,  ал.1 и ал.2 т.1, ЗДвП) 

- Изисква се свидетелство за управление за категория АМ – мотопеди за останалите превозни 
средства от категория L1e с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h; (чл.150а,  
ал.1 и ал.2 т.1, ЗДвП) 

- не подлежат на регистрация „велосипедите с допълнително монтиран двигател“ (чл.1, ал.4, т.4 от 
Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в 
движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните 
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за 
регистрираните пътни превозни средства); 

- превозните средства от категория L1e подлежат на периодичен преглед за проверка на 
техническата им изправност на всеки две години; 

- всички други права, отговорности и задължения по отношение притежанието и управлението на  
моторно превозно средство от съответната категория, разписани в ЗДвП; 

Велосипедни каски не са задължителни за носене от велосипедисти в България. Изборът дали 
велосипедист да ползва каска при каране по улици и пътища е свободен. Европейската федерация на 
велосипедистите (European Cyclist’s Federation), базирана в Брюксел членска организация на големите 
национални велосипедни организации в Европа, има специална позиция в подкрепа на свободния избор 
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за употреба на велосипедни каски. (https://ecf.com/what-we-do/road-safety/ecf-position-helmets). В 
позицията се акцентира върху първостепенната необходимост от гарантиране на безопасни 
инфраструктурни условия за колоездене и апелира властите в страните да се въздържат от въвеждане на 
законово задължение за носене на велосипедни каски, като посочва научни доказателства и изводи от 
практиката (https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Helmet-factsheet-_17042015_Final.pdf). В държавите в 
Европа съществуват законови изисквания за носене на каски само за деца до определена възраст в 
Австрия, Кипър, Чехия, Естония Франция, Исландия, Латвия, Малта, Словакия, Словения, Швеция, Испания. 
Само в Испания велосипедните каски са задължителни за носене по междуградски пътища, като е 
въведено изключение при горещо време за пътища с големи наклони. Единствено в света в Австралия 
велосипедните каски са задължителни за носене винаги и навсякъде, което доказано се отразява в ниски 
нива на велосипедно движение и незначителен нетен ефект върху намаляване на нараняванията и 
злополуките с велосипедисти. ECF обобщава причините за текущия дебат в Австралия за премахване на 
задължителните каски за велосипедисти (https://ecf.com/groups/ecf-fact-sheet-helmet-laws-case-study-
australia). В държави като Нидерландия и Дания,  дизайнът на инфраструктурата осигурява безопасни 
условия за колоездене, поради което нивото на носене на каски е ниско, а нивото на използване на 
велосипед е много високо. При практикуване на екстремни колоездачни спортове като планинско 
колоездене, планинско спускане, dirt jump и др. специалистите препоръчват носенето на каски, вкл. 
специализирани модели съобразно различните спортни дисциплини. 

2.3.2 Велоремаркета, столчета и автобагажници 

     
Снимка: Петя Донева Снимка: www.bikecenter.bg Снимка: www.bikeradar.com 

Превозването на деца и товари с велосипеди, превозването на велосипеди на автомобил, автомобилно 
ремарке, създават повече възможности за използване на велосипед за различни цели. 

Основни изисквания, които касаят потребителите: 

- автобагажника не трябва да закрива номера или светлините; (чл.127, ал.1, т.4 ЗДвП); 

- ако закрива номера, се изисква поставяне на трети регистрационен номер върху автобагажника, 
когато от производителя има определено място; чл.10, ал.9 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за 
регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и 
възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства); 



25 
Project is co-funded by the European Union funds (ERDF,IPA). 

 Проект! 
 
 
 

 

 

- велосипедните ремаркета, излизащи повече от 1м отпред или отзад и с 0.2 м отстрани,  трябва да се 
обозначат с червен флаг, а при движение през нощта - с червен светлоотразител или с червена 
светлина отзад (чл.127, ал.3, ЗДвП); 

Изискванията за ремаркета и полуремаркета в Закона за движение по пътищата и подзаконовата 
нормативна рамка се отнасят само за такива, теглени от моторни превозни средства. (§6, т.17 и т.18 от ДР 
на ЗДвП); 

Стандартите, на които трябва да отговарят детските седалки, велосипедните ремаркета  и автобагажници 
са: 

- БДС EN 15918:2011+A2:2017 Велосипеди. Ремаркета за велосипеди. Изисквания за безопасност и 
методи за изпитване. Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods. 

- БДС EN 14344:2005 Изделия за отглеждане на малки деца. Детски седалки за велосипеди. Изисквания 
за безопасност и методи за изпитване. Child use and care articles - Child seats for cycles - Safety 
requirements and test methods. 

- БДС EN ISO 11243:2016 Велосипеди. Багажници за велосипеди. Изисквания и методи за изпитване (ISO 
11243:2016) Cycles - Luggage carriers for bicycles - Requirements and test methods (ISO 11243:2016) 

Актуалните изисквания за производството на велосипеди, елементи, оборудване и аксесоари за 
колоездене са разписани в  стандарти по БДС. 

2.3.3 Движение на велосипедисти  

Отговорностите и задълженията за управлението на велосипед по „пътищата, отворени за обществено 
ползване“ са определени в Закона за движение по пътищата и се отнасят към следните дефиниции и 
постановки: 

- "Велосипед" е 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 (§6, т.19 от ДР, 
ЗДвП); 

- "Път" е всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено използвани за движение 
на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците. (§6, т.1 от 
ДР, ЗДвП) 

- „Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване на който са еднакви за всички 
участници в движението. Лицата, стопанисващи пътища, които не са отворени за обществено 
ползване, са длъжни да ги обозначат.“ (чл.2,ал.1 ЗДвП) 

- „Този закон се прилага и за пътищата, които не са отворени за обществено ползване, освен ако с 
други правни разпоредби или от собственика или администрацията, управляваща пътя е определено 
друго. Компетентността на органите за контрол по този закон не се разпростира върху пътищата, 
които не са отворени за обществено ползване.“(чл.2, ал.3, ЗДвП) 
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Също така велосипедна инфраструктура е задължителна за използване от водачите на индивидуални 
електрически превозни средства (чл.80а, т.2 и §6, т.18б от ДР на ЗДвП) 

Съдебната практика1 е категорична и недвусмислена, че определянето един път дали е отворен или не за 
обществено ползване зависи от обозначаването му. От обозначаването на пътя зависи дали контролните 
органи имат правомощия, дали се прилагат наредбите за пътни знаци, пътна маркировка, светлинна 
сигнализация и др.  ЗДвП не дава яснота как точно се обозначава път, който не е отворен за обществено 
ползване, а обозначаването му се явява значимо за организирането на движението и отговорностите на 
участниците в движението. 

1 Примери от съдебната практика: 

- Р Е Ш Е Н И Е № 62 гр. София, 15 май 2019 г на ВКС – самолетна писта, общинска собственост, има забранителни знаци, че 
пътят не е отворен за обществено ползване. Въпреки това ВКС приема, че на територията важи ЗДвП, „единствено 
контролните органи нямат съответната юрисдикция над подобни пътища (които не са отворени за обществено ползване)“. 
Изключения от ЗДвП може да има само, когато с „други правни разпоредби или от собственика или администрацията, 
управляваща пътя е определено друго.“ 

- Р Е Ш Е Н И Е №18.01.2019 година, СТАРОЗАГОРСКИ РАЙОНЕН СЪД „Следователно, по смисъла на закона в този обхват 
попадат и всички т.нар. черни пътища, чакълирани и други, или това е всяка земна площ или съоръжение, което може да се 
приеме, че е предназначено, че може да се използва от пътни превозни средства и пешеходци,“ „Многобройна е съдебната 
практика, а и е категорична в тази насока, че при управление на МПС, независимо дали на асфалтирана, чакълирана или 
друга земна повърхност, водачът носи своята наказателна отговорност“ 

- Р Е Ш Е Н И Е № 266 град Шумен, 30.11.2018г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ШУМЕН; За път, отворен за обществено 
ползване, е приет вътрешния двор на предприятие, въпреки заповедите на директора, че това са пътища, затворени за 
обществено ползване – но не са обозначени като такива. Съдът прави извод и че компетенциите на служителите на МВР се 
простират и в тези пътища, когато не са изрично обозначени «Тези актове, притежаващи характеристиките на частни 
документи, не са достатъчно основание да се приеме, че лицето, стопанисващо пътя е обозначило по надлежен начин пътя 
като неотворен за обществено ползване, изключвайки компетентността на органите за контрол по ЗДвП“ 

2.3.3.1  Движение на велосипедисти по пътната мрежа 

При движение на велосипедисти по пътищата, отворени за обществено ползване те трябва: 

- да се движат възможно най-близо до дясната граница на платното; (чл.80, т.2 на ЗДвП) 

- могат да използват банкета вдясно (незадължително);  (чл.15, ал.5 на ЗДвП) 

- да използват обозначена инфраструктура за велосипедисти (задължително); (чл.15, ал.4 на ЗДвП) 

   
   

Пътен знак Д5 
„Автомагистрала“ 
 

Пътен знак Д7 
„Автомобилен 
път“ 
 

Пътен знак Д7а 
„Скоростен път“ 
 

Пътен знак Г14 
„Задължителен 
път само за 
велосипедисти “ 

Пътен знак Г16 
„Задължителен 
път само за 
пешеходци и 
велосипедисти “ 

Пътен знак В9 
„Забранено е 
влизането на 
велосипеди“ 
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- Забранено е движението на автомагистрала, скоростен път и автомобилен път,  ако е обозначен като 
такъв; 

- Забранено е навлизането срещу пътен знак В9 „Забранено е влизането на велосипеди“ 

- Забранено е да се движи по площи, предназначени за пешеходци (не се отнася за деца до 12 г.) чл.81, 
т.5 на ЗДвП); 

- Да не се движи до друг велосипедист; (чл.81, т.1 на ЗДвП); 

- да държи кормилото с ръка и краката на педалите; (чл.81, т.2 на ЗДвП) 

- да се движи непосредствено до друго ППС, да се държи за друго ППС; (чл.81, т.3 на ЗДвП) 

- да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или 
създават опасност за другите участници в движението; (чл.81, т.4 на ЗДвП) 

- забранено е да управлява велосипед с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или 
след употреба на наркотични вещества или техни аналози; (чл.5, ал.3,т.1 на ЗДвП); 

Подробен анализ на нормативната уредба по отношение велосипедната инфраструктура, организацията 
на движение, пътната маркировка и сигнализация, както и предложения за тяхното актуализиране, има в 
Приложение 2 „Изисквания за велосипедна инфраструктура – норми и предложения”. 

2.3.3.2 Движение извън пътната мрежа : горски и земеделски територии 

Горски територии 

При движение на велосипедисти през територии съотносим е Закона за горите и Наредба № 1 от 30 
януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии: 

- горските пътища са отворени за обществено ползване, 
важи ЗДвП;  

изключение са случаите, предвидени в Закон за горите, 
Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за 
прилагането му (чл.23, ал.1, Наредба № 1 от 30 януари 
2012 г. за контрола и опазването на горските територии) 

- в горските територии извън горските пътища – 
забранено е движението на ППС с изключение на 
велосипеди; 

изключение са случаите, предвидени в Закон за горите. (чл.25, Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за 
контрола и опазването на горските територии) 

- Горски пътища, за които движението на пътни превозни средства е свободно, могат да се определят 
със заповед на директора на регионалната дирекция по горите; (чл.148, ал.8, ЗГ) 

 

Снимка: maps.google.com 
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- Забранено е движението на пътни превозни средства2 и ездата по обозначените туристически пътеки, 
освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе; (чл.149, ал.1, 
ЗГ) 

2 В Закона за горите "Пътно превозно средство" е съоръжение за придвижване на колела или друг начин, използвано за 
превозване на хора и/или товари, включително всички съоръжения използващи за придвижването двигатели с вътрешно 
горене, електрически двигатели или животинска тяга. (§1, т.44 от ДР на Закон за горите) 

- Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със 
съгласие на собственика, съответно на лицата, на които територията е предоставена за управление 
(чл.149, ал.1, ЗГ) 

- Организирани обществени или спортни мероприятия – необходимо е  разрешение от директора на 
съответната регионална дирекция по горите. (чл.150, ал.1, ЗГ); 

- Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии, е свободен с изключение на 
случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред (чл.148, ал.7, ЗГ) 

- Движението на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) се извършва само 
по трасета, които са специално обозначени по ред, определен с наредбата по ал. 11. (чл.148, ал.7 от 
ЗГ) 

Земеделски територии 

Законът за опазване на земеделските земи не засяга пряко 
движението на превозни средства. Наредбите за 
управление на общинските пътища не обхващат пътищата в 
земеделски и горски територии. 

Предвид това и анализът на ЗДвП в глава 2.3.3, следва да се 
приеме, че в земеделски земи важат общите разпоредби на 
ЗДвП за пътища, отворени за обществено ползване. 

 

От значение за безопасното движение на велосипедисти през горски и земеделски територии са 
разпоредбите в Закона за лова и опазване на дивеча и съгласуването на ловностопански мероприятия със 
свободните за движение на велосипедисти трасета и велосипедните маршрути. 

За движение през горски и земеделски територии, които са включени в защитени територии, виж глава 
2.3.3.3 „Движение извън пътната мрежа : защитените територии“ 

 

Снимка: велоклуб Устрем 
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2.3.3.3 Движение извън пътната мрежа : защитените територии 

 

Снимки:  park-vitosha.org 

- В резерватите е разрешено „преминаването на хора по маркирани пътеки“ (чл.17, ал.1, т.3, Закон 
за защитените територии) 

- Каране на велосипед  и планиране на велосипеден маршрут: съобразно планът за управление на 
защитената територия (чл.57, ЗЗТ); 

- Ако липсва план за управление или дейността не е предвидена в плановете и проектите – 
проектите се съгласуват с министъра на околната среда и водите (§7, ПЗР, ЗЗТ);  

- 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 с маршрути за конна езда и т.н. 

2.3.3.4 Движение на велосипедисти в група 

 Изискванията за движение на велосипедисти „в група за 
тренировка“ – задължително пред и зад групата да има 
придружител и с автомобил или мотоциклет (чл.82, ЗДвП). 

Карането на велосипеди рамо до рамо е забранено (чл.81, 
т.1 на ЗДвП); 

Организирани шествия и състезания по пътищата, отворени 
за обществено ползване, могат да се провеждат само след 
разрешение на собствениците или администрацията, управляваща пътя и след предварително 
съгласуване на маршрутите, условията и времето на провеждането им с органите на Министерството на 
вътрешните работи. (чл.88, ЗДвП). 

Организации за велосипеден туризъм и за тренировки по шосейно колоездене споделят, че изискването 
пред и зад групата да има автомобил или мотоциклет ги натоварва организационно и бюджетно и 
предлагат да се обсъди придружаващо сервизно МПС да бъде пожелателно, а не задължително в ЗДвП. 
Също така споделят, че има ситуации, при които карането рамо-до-рамо е по-безопасно както за 
велосипедистите, така и за шофьорите, тъй като дължината на групата се намалява и шофьорите по-
внимателно изпреварват велосипедистите.  

 

Снимка: велоклуб Устрем 
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2.3.3.5 Движение на деца-велосипедисти 

 Особеностите при движение на деца-велосипедисти се 
намират в изискванията на Закона за движение по пътищата 
и Закона за закрила на детето: 

- Велосипедист до 12 г. има право да използва площи, 
предназначени за пешеходци (чл.81, т.5 от ЗДвП); 

- Велосипедистите до 12 г. могат да използват пътищата, 
отворени за обществено ползване само с придружител 
на не по-малко от 16 години (чл.164, ал.2, ЗДвП); 

- дете под 14 г. трябва да е бъде придружавано на обществено място след 20:00 ч от родител, 
настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете3 (чл.8, ал.3, Закон за закрила на 
детето); 

- дете между 14-17 години трябва да е бъде с пълнолетен  придружител на обществено място след 
22:00 ч  (чл.8, ал.3 и ал.4, Закон за закрила на детето); 

3"Други лица, които полагат грижи за детето" са семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е 
настанено по реда на чл. 26, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес. (§1, т.3 от ДР на Закон за 
закрила на детето) 

Трябва да се отбележи, че правилата за движение по пътищата създават неудобства за велосипедисти, 
които придружават каращи велосипед деца – при по-натоварени улици за детето е по-безопасно на 
тротоара, докато придружителя трябва да кара на пътното платно, но там той не може да се движи 
толкова бавно, колкото детето. Подобрение в тази посока могат да бъдат облекчения за велосипедисти, 
придружаващи или превозващи деца – напр. да е разрешено и те да ползват пешеходни площи; 
определяне на споделени тротоари по често ползвани маршрути; въвеждане на термин, правила и 
отговорности за скорост. 

2.3.4 Маркировка и категоризация на велосипедните трасета 

 
 

 

Велосипеден маршрут в 
ПП Витоша  
Изображение: park-
vitosha.org 

Маркировка на Дунавски 
евромаршрут 6 
Изображение: Кирил 
Калоянов 

Изображение: Правилник за определяне на 
типове маршрути, ниво на техническа 
трудност, графични знаци и начини за 
маркиране на маршрути за планинско 

 

Снимка: Петя Донева 
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 колоездене в България на сдружение 
«Байкария» 

- Няма национални нормативни изисквания за вида, начинът на изпълнението и поддръжка на 
маркировката на пешеходни и велосипедни маршрути; 

- Няма нормативни изисквания за категоризацията на велосипедните трасета; 

- Маркировката на туристическите маршрути, изграждането, поддръжката и подновяването на 
туристически пътища и пътеки може да се осъществява от туристическите дружества; (чл.38, ал.3 от 
Закон за физическото възпитание и спорта/2019 г.) 

- Маркировка на велосипедни маршрути се поставя от управи на защитени територии, туристически 
дружества, велосипедни и др. организации по техен дизайн и категоризация; 

- Национален парк „Централен балкан“ имат правилник за туристическа маркировка; 

- Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС) има Правилник за маркировката на туристическите 
пътища в Република България  – пешеходна маркировка; 

- Сдружение „Български планинарски съюз“ (БПС) има Правилник за туристическата маркировка на БПС 
- пешеходни, за планинско колоездене и споделени. БПС имат споразумение на Югозападното 
Държавно предприятие за изграждане на велосипедни маршрути; 

- Сдружение „Байкария“ - Правилник за определяне на типове маршрути, ниво на техническа трудност, 
графични знаци и начини за маркиране на маршрути за планинско колоездене в България 

- Дефиниции на видовете велосипедна инфраструктура и на велосипеден маршрут има само в 
нормативната уредба за урбанизираните територии. Извън урбанизираните терироии – пътищата, 
земеделските, горските територии и др. не е нормативно изяснено каква инфраструкрура е 
велосипедния маршрут; 

"Велосипеден маршрут" е система от непрекъснати велосипедни трасета, означена и сигнализирана 
по подходящ начин от съответната общинска администрация.  

(§2, ДР, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ)) 

„Велосипедното трасе се реализира в следните варианти: 

1. самостоятелна велосипедна алея; 

2. велосипедна алея; 

3. велосипедна лента; 

4. споделено с пешеходното движение при определени условия - със или без указано място за движение;  

5. част от пътното платно на улица, споделено с автомобилното движение, за което не се изисква 
маркиране и означаване на велосипедна лента; 
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6. споделена за всички участници в движението улица при определени условия.“  

(Чл.39, ал.2, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ)) 

Липсата на ясни правила за маркировка на велосипедни маршрути води до нееднородност на 
велосипедната инфраструктура. Опазването на велосипедните маршрути след тяхното изграждане не е 
гарантирано и се случва те да бъдат разрушени, особено в горските територии. Информация за трасетата 
на маркираните велосипедни маршрути не се съхранява в институциите, освен придружаващите планове 
за управление на защитени територии. Маркирането на велосипедни маршрути край пътната мрежа 
страда от дефицити в нормативната уредба и е по-скоро трудно осъществимо. Всичко това обезкуражава 
инициирането на маркировка на велосипедни маршрути, както за институциите, така и доброволните 
организации – велосипедни организации, туристически дружества, спортни клубове, други НПО и т.н. 

2.3.5 Велосипедна инфраструктура 

Подробен анализ на нормативната уредба по отношение велосипедната инфраструктура – в и извън 
урбанизираните територии, организацията на движение, пътната маркировка и сигнализация, както и 
предложения за тяхното актуализиране, има в Приложение 2 „Изисквания за велосипедна 
инфраструктура – норми и предложения”. 

При обобщението на анализа на нормативната уредба относно велосипедната инфраструктура могат да 
бъдат направени следните обобщения и изводи: 

● Двете наредби, свързани с планирането и проектирането на велосипедна инфраструктура съответно 
в урбанизираните територии и пътищата са  Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и Наредба 
№ РД-02-20-2/28.08.2018 г. за пътищата са актуализирани сравнително скоро и до голяма степен 
включват велосипедния транспорт; 

● В процес на актуализация са наредбите, свързани с организиране на движението – за организиране 
на движението, за пътни знаци, пътна маркировка и светлинна сигнализация. Има потенциал за 
включване в тях на допълнителни текстове за улеснение и подобряване на безопасността при 
провеждането на велосипедното движение. 

● В областта на устройственото планиране: 

o в Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. няма 
действаща концепция или схема за развитие на национална велосипедна мрежа и 
популяризиране на велосипедното движение. Настоящият документ предлага такава в 
глава 4;  

o Трансевропейската велосипедна мрежа ЕвроВело е разработена от Европейската 
федерация на велосипедистите ECF като всяка държава е окуражена да включи ЕвроВело 
маршрутите в своята национална велосипедна мрежа; 
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o ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1936 от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 
2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (RISM) 
изисква включване на велосипедни и пешеходни пресичания през TEN-T мрежата, както и 
вземане предвид на инфраструктурните нужди за безопасност на велосипедисти и 
пешеходци на всички етапи на планиране, проектиране, изграждане, както и текуща 
експлоатация не само на пътищата TEN-T, но и пътищата, финансирани от ЕС, и основните 
пътища извън градските райони. Директивата поставя и нови изисквания за оценка на 
въздействието на проектите за пътищата и за одитите на пътната безопасност, така че да е 
гарантирано безопасно движение на велосипедистите, безопасни пресичания, вкл. чрез 
прелези, тунели и други съоръжения съобразно прогнозни или налични велосипедни и 
пешеходни потоци; 

o На регионално ниво липсват планирана велосипедна мрежа – в координация с 
Националната концепция за пространствено развитие могат да бъдат разработени и 
включени схеми на велосипедна мрежа в Интегрираните териториални стратегии (ИТС) за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2; Местните велосипедни мрежи могат да 
бъдат част от План за интегрирано развитие на община (ПИРО), общи устройствени 
планове (ОУП), планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ), планове за интегриран 
градски транспорт, самостоятелни велосипедни планове, генерален план за организация 
на движението (ГПОД) и др. Необходимо е гарантиране на свързаността между местната, 
регионалната и националната велосипедни мрежи, както и провеждане на национални и 
регионални велосипедни маршрути; 

o ВАЖНО: В  Националния план за възстановяване и устойчивост и в Актуализирания проект 
на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. е записано, че ще 
финансират мерки за устойчива мобилност само ако ИТС за развитие на регионите за 
планиране от ниво 2 и ПИРО имат ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на 
устойчивата градска мобилност, съдържащи всички елементи на плановете за устойчива 
градска мобилност. Същите следва да бъдат в съответствие с Пакета за устойчива градска 
мобилност на ЕК, съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност 
(Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913)“ (МРРБ, Актуализиран 
проект на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. , 2021, стр. 33-34, 
65), (МС, НПВУ, 2022). Към момента (2022 г.) те не отговарят на това условие. Също така 
ПУГМ не са включени изрично в ЗРР, а в чл.8, ал.4 на (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за 
ППКТСУТ) е записано, че ПУГМ могат да се разработват като част от ОУП или 
самостоятелен ПКТС по решение на Възложителя;  

o Действащи стратегически документи и планове по Закон за регионално развитие (чл.8, 
ал.2, ЗРР): 

▪ Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. 
(актуализирана 2020 г.) – до приключване на действието му (§39, ПЗР към Закон за 
изменение и допълнение на закона за регионалното развитие); след това трябва 
да се изработи нов документ с наименование „Национална концепция за 
регионално и пространствено развитие“; 
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▪ Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 
ниво 2 за периода 2021-2027 г.; 

▪ Планове за интегрирано развитие на общините 2021-2027 г. (ПИРО); 

o Приключили/приключващи действието си стратегически документи и планове по Закон за 
регионално развитие: 

▪ Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.; 

▪ регионалните планове за развитие за периода 2014 - 2020 г.; 

▪ общинските планове за развитие за периода 2014 - 2020 г.; 

▪ интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 - 
2020 г.;  

▪ регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 
2014 - 2020 г.; 

▪ областните стратегии за развитие за периода 2014 - 2020 г.; 

▪ регионалните схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014 - 
2020 г.; 

o Други регионални документи, които съдържат или имат потенциал да включат действия за 
развитие на мрежа от национални, регионални и местни велосипедни маршрути и 
популяризиране на велосипедното движение са: 

▪ Планове за устойчива градска мобилност (популяризирани от ЕК като нова 
концепция за планиране, насочена към предизвикателствата и проблемите на 
градските райони, свързани с транспорта по по-устойчив и интегриращ начин, 
произтичаща от Плана за действие по градска мобилност на ЕК 2009 г. и Бялата 
книга за транспорта  на ЕК 2011 г.; у нас ПУГМ са включени в Наредба РД 02-20-
2/2017 г. за ППКТСУТ. В (МС, НПВУ, 2022) е предвидено с междинната оценка на 
ПИРО (чл.33, ал.1, ЗРР) да бъде извършена оценка на изпълнението на ПУГМ (виж 
глава 2.1.2); 

▪  план-програмите за изпълнение на областните политики по безопасност на 
движение по пътищата (в изпълнение на Национална стратегия за безопасност на 
движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.) 

▪ Областни стратегии за туризъм (по чл.10, т.1 на Закон за туризма); 

● В урбанизираните територии: 

o В (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ) има разписни норми за планиране на 
непрекъсната велосипедна инфраструктура, избор на вид трасе спрямо характера на 
улицата, различни начини на провеждане на велосипедното движение - самостоятелна 
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велосипедна алея; велосипедна алея; велосипедна лента; споделена алея за пешеходци и 
велосипедисти със или без указано място за движение; пешеходни зони с разрешено 
велосипедно движение с или без часово ограничение, зони с успокоено 
движение/зони 30; насрещно движение на велосипедисти по еднопосочни улици; 
споделена за всички участници в движението улица; съвременни изисквания за 
велосипедно паркиране в сгради и на обществени места, провеждане на велосипедното 
движение край спирки, безопасна велосипедна инфраструктура на кръстовища  и др. 

o Необходима е актуализация на нормативната уредба след обратна връзка от възложители, 
проектанти и заинтересовани лица – наредбата е сравнително нова, има непълноти, 
технически грешки; 

o Необходимо е провеждане на професионална дискусия за въвеждане на липсващи видове 
велосипедна инфраструктура - велосипедни улици, велосипедна магистрала, зелен път 
(greenway), препоръчителна велосипедна лента, маркировка за зона за изчакване за ляв 
завой в кръстовище, нови пътни знаци и маркировки, дефиниции и др. 

o Някои начини на провеждане на велосипедното движение имат нужда от изясняване и 
стимулиране използването им от възложители и проектанти чрез ръководства, насоки, 
актуализиране на нормативната рамка за тях при необходимост - зони с успокоено 
движение, насрещно движение на велосипедисти по еднопосочни улици, пешеходни зони 
с разрешено велосипедно движение с или без часово ограничение, споделени улици, 
право на преминаване през частен имот, маркиране на велосипеден маршрут, 
организиране на движението в паркове и др. 

o При проектиране и изпълнение на велосипедната инфраструктура на местно ниво се 
отчитат случаи на отклонения от нормативната уредба извън установения ред (напр. 
прекъсване на велосипедното трасе в зоната на кръстовищата, неспазване на широчини на 
велосипедни трасета, нескосени бордюри, липса на доказване на пътната безопасност или 
без решение на общински съвет при наличие на допустими отклонения, игнориране на 
йерархията/приоритетите за развитие на комуникационно-транспортната система и др.). 
Необходимо е гарантиране и засилване на контрола по отношение на спазването на 
нормативните изисквания при планиране, проектиране и изпълнение на велосипедни 
трасета в урбанизираните територии. 

● Извън урбанизираните територии по пътната мрежа: 

o Велосипедното движение е частично засегнато в (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за 
проектиране на пътища), но липсва пълноценен набор от видове велосипедна 
инфраструктура, има ограничаващи развитието на велосипедното движение изисквания 
(наличие на съществуващ поток от велосипедисти/пешеходци), има неясноти и 
противоречия за мястото на велосипедната алея спрямо обхвата на пътя и пътното платно, 
липсва хармонизация с  изискванията за велосипедната инфраструктура в урбанизираните 
територии и др. Необходимо е да се предприемат стъпки за актуализиране на 
нормативната уредба за улесняване планирането, проектирането и изграждането на 
велосипедна инфраструктура извън урбанизираните територии; 
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o Няма възможност за маркиране на велосипедни маршрути по пътната мрежа - липсват 
необходимите пътни знаци в (МРРБ, Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализация на 
пътищата с пътни знаци);  

o липсва информация за планирането и процедирането на самостоятелни алеи за 
велосипедно/пешеходно движение,  дали се проектират по (МРРБ, Наредба РД-02-20-
2/2018 за проектиране на пътища); 

● Извън урбанизираните територии извън пътната мрежа – горски, земеделски, защитени територии, 
територии, заети от водни обекти: 

o Необходимо е определяне на правила за планиране, проектиране, изпълнение, 
поддръжка, опазване, отговорности и процедури при провеждане на велосипедното 
движение през различните видове територии, включване на велосипедните трасета и 
маршрути в съотносимите планове и документи;  

● Липсва нормативен документ за маркиране на велосипедни (пешеходни, за езда) маршрути – 
туристически и спортни. Мястото на велосипедните маршрути в нормативната уредба трябва да бъде 
намерено - планиране, изграждане, съхраняване на информация, контрол, стопанисване и опазване 
на велосипедните маршрути на национално и регионално ниво. 

● Административните процедури по планиране, проектиране, изпълнение и поддръжка на 
велосипедни трасета през различни видове територии често не са напълно ясни за възложители и 
проектанти, процедурите са тромави и времеемки, което обезкуражава възложителите. Необходимо 
е създаването на пътна карта за необходимите процедури и намаляване на административната 
тежест при провеждане на велосипедното движение през различни видове територии.  

Трябва да отбележим, че докато планирането и проектирането на комуникационно-транспортната 
система и пътищата се съотнасят към Закон за устройство на територията и Закон за пътищата и техните 
подзаконови нормативни актове, то организирането на движението (в и извън урбанизираните 
територии) се подчинява на Закона за движение по пътищата и неговите подзаконови нормативни 
актове, свързани с организация на движението, пътни знаци, пътна маркировка, светлинна сигнализация. 

Често има объркване относно обхвата на действие на ЗДвП и кои пътища са отворени за обществено 
ползване, породено и от различните дефиниции за „път“ в Закона за движение по пътищата и в Закона за 
пътищата  (виж анализа в началото на глава 2.3.3 „Движение на велосипедисти“). 

Маркирането на велосипедни маршрути на практика утвърждава трасетата като „предназначени или 
обикновено използвани за движение“ на велосипедисти, което отговаря на дефиницията на „път“ в ЗДвП 
(§6, т.1 от ДР на ЗДвП). Следователно маркирането на велосипеден маршрут може да се разглежда като 
форма на организиране на движението. В този контекст и анализът в глава 2.3.4 „Маркировка и 
категоризация на велосипедните трасета“ е необходимо да бъде намерена нормативната рамка за 
маркирането на различни видове велосипедни (и пешеходни) маршрути.  
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2.4 СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИТЕ ПОЛИТИКИ 
– НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО. НАСТОЯЩИ 
ОТГОВОРНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ 

По-долу е дадена обобщен списък на заинтересованите звена и организации, чиято дейност пряко или 
косвено е свързана с възможността за управление и провеждане на велосипедните политики на 
национално, регионално и местно ниво. Кръгът заинтересовани лица може да се разшири или редуцира в 
зависимост от конкретните дейности и отговорностите, които следва да се определят от националното 
ниво.  

Заинтересовани звена за велосипедни политики и мерки на национално ниво: 

- Министерски съвет; 

- Парламентарни комисии - по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; по 
туризъм; по земеделието, храните и водите, по въпроси на децата, младежта и спорта; по 
здравеопазване; по околната среда и водите; по транспорт и съобщения;  

- Министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 
транспорта и съобщенията, Министерство на туризма, Министерство на вътрешните работи,  
Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Министерство на 
земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите; 

- МС - Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП); 

- Национално сдружение на общините (НСОРБ); 

- Спортните организации по Закон за физическото възпитание и спорта (чл.11, ал.2, ЗФВС/2019 г.)  - 
спортни клубове и спортни федерации (Българска федерация по колоездене; Българска федерация по 
туризъм, Българска федерация спорт за всички, Българска федерация по ориентиране) и др.; 

- Национална организация за спортно-туристическа дейност (чл.33, ЗФВС/2019 г.), Туристически 
дружества (чл.38, ЗФВС/2019 г.); 

- Велосипедни клубове, НПО,  граждански организации, бизнеси за велосипеден туризъм и други 
заинтересовани физически и юридически лица; 

Заинтересовани звена за велосипедни политики и мерки на регионално ниво: 

- регионални съвети за развитие (чл.18 и чл.19, ЗРР); 
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- областни администрации; 

- областни пътни управления - АПИ – МРРБ; 

- областни съвети за развитие към областни администрации (чл.22, ЗРР) - в т.ч. комисии (чл.22, ал.6, 
ЗРР и чл.49 от ППЗРР) - областна комисия по безопасност на движението по пътищата, постоянна 
комисия по туризъм; 

- областен експертен съвет по устройство на територията (по чл.4, ал.2 и чл.6, ал.1 и ал.2 на ЗУТ);  

- организации за управление на туристически район (ОУТР) (чл.17, от Закон за туризма); 

- спортни клубове (чл.11, ал.2, ЗФВС/2019 г.);   

- туристически дружества (чл.38, ЗФВС/2019 г.); 

- велосипедни клубове, НПО,  граждански организации, бизнеси за велосипеден туризъм и други 
заинтересовани физически и юридически лица; 

Заинтересовани звена за велосипедни политики и мерки на местно ниво: 

- общински служби по устройство на територията, строителството;  

- общински служби по транспорта, устойчивата мобилност и безопасност на движението по пътищата;   

- общински служби по туризъм, младежки дейности, спорт, здравеопазване, опазване на околната 
среда; 

- общински предприятия и дружества, свързани с планиране и проектиране, устойчива мобилност, 
транспорт и паркиране, благоустрояване, строителство, паркове и градини, туризъм; 

- общински комисии по безопасност на движението по пътищата – към общинския съвет; 

- общински експертни комисии по безопасност на движението по пътищата – към службите за 
безопасност на движение по пътищата; 

- общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ); 

- организации за управление на туристически район (ОУТР) (чл.17, от Закон за туризма); 

- центрове за подкрепа за личностно развитие (чл.49, ЗПУО); 

- спортни клубове (чл.11, ал.2, ЗФВС/2019 г.) ;   

- туристически дружества (чл.38, ЗФВС/2019 г.); 
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- велосипедни клубове, НПО, граждански организации, бизнеси за велосипеден туризъм и 
микромобилност и други заинтересовани физически и юридически лица; 

 

Към настоящия момент се извършват някои дейности, свързани с развитието на велосипедния транспорт 
и туризъм на различните нива на управление.  Те се изпълняват целенасочено или са част от други 
дейности и проекти. Можем да ги групираме в дадения по-долу списък, който не претендира за 
изчерпателност, но показва обобщено основните направления, в които се работи. 

Дейности, свързани с развитие на велосипедия транспорт и туризъм на национално ниво: 

- актуализиране на технически правила и норми (МРРБ); 

- партньорство в проекти за трансгранично сътрудничество – Дунавски веломаршрут Евровело 6 
(МРРБ); 

- разпределяне на средства от бюджета и фондовете на ЕС за проекти, включващи велосипедна 
инфраструктура и популяризиране на велосипедни маршрути (МРРБ); 

- изпълнение на национална стратегия за безопасност на движението по пътищата, изготвяне на  
годишни доклади за дейността (ДАБДП); 

- информиране/координация на събития на местното ниво по повод Европейска седмица на 
мобилността (МОСВ); 

Дейности, свързани с развитие на велосипедия транспорт и туризъм на регионално ниво: 

- планиране и изграждане на велосипедни маршрути за планинско колоездене (дирекции на природни 
паркове); 

- регионални и крайградски маршрути извън пътната мрежа – НПО, велосипедни клубове и 
др.организации в партньорство с областни администрации, държавни предприятия за упраявление на 
горските територии (по чл.163, ЗГ) и общински служби; 

- изпълнение на мерки от областни план-програми за изпълнение на национална стратегия за 
безопасност на движението по пътищата (областни комисии по БДП, ДАБДП); 

Дейности, свързани с развитие на велосипедия транспорт и туризъм на местно ниво: 

- планиране (ПИРО, ОУП, ПУП, ПУГМ, ГПОД, планове за организация на движението, инвестиционни 
проекти и др.), изпълнение на градски велосипедни алеи и велосипедни ленти, крайградски 
велосипедни алеи, велосипедни паркинги на обществени места; 
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- велосипедни паркинги в и около сгради – инициатива на отделни организации и дружества за частни 
сгради и обекти, училищни ръководства, нормативно изискване за осигуряване на велосипедно 
паркиране при новото строителство; 

- обучения на деца по пътна безопасност  (областни дирекции на МВР);  

- контрол по спазване на правилата за движение по пътищата (органи на МВР); 

- отбелязване на Европейска седмица на мобилността със събития на общини, РИОСВ, Дирекции на 
национални паркове, училища, училища, НПО и др. организации, компании и институции;  

Бърз анализ на настояща структура на управление на велосипедните политики показва, че: 

- Няма отговорна институция/звено/служител на национално ниво, отговаряща за велосипедните 
въпроси и устойчивата мобилност; 

- Липсва планиране на велосипедни маршрути на национално и регионално ниво; 

- Липсва среда за комуникация между трите нива – национално, регионално и местно, в която да се 
обменят велосипедни политики и идеи; 

- Темата за карането на велосипед и активното придвижване е минорна в здравните политики и 
мерки, в т.ч. за децата и младежите; 

- Има неизползван потенциал в политиките и мерките за подобряване на безопасността на 
движение по пътищата за развитие на устойчивата мобилност. 

2.5 ДАННИ, СВЪРЗАНИ С КОЛОЕЗДЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

2.5.1 Финансирана велосипедна инфраструктура  

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с финансови инструменти на 
ЕС е изградена следната велосипедна инфраструктура: 

- в населени места общо 12.5 км в общините Царево (1.77 км), Балчик (2.78 км), Борово (0.61 км), 
Силистра (7.35 км) с инвестиции по програма  ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 и 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020. Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-
2020 е съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, като инвестицията за 
велосипедната инфраструктура по т. 1 възлиза на 300 000 евро. Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – 
България 2014-2020 е съфинансирана по Европейския фонд за регионално развитие, като 
инвестицията по т. 1 за община Балчик е за благоустройство на крайбрежната алея, включващо 
изграждането на велосипедна инфраструктура на обща стойност 649 555 евро, за община Борово 
инвестицията е за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа с включено изграждане на 



41 
Project is co-funded by the European Union funds (ERDF,IPA). 

 Проект! 
 
 
 

 

 

велосипедната инфраструктура като общата стойност е възлиза на 1 700 000 евро и за община 
Силистра инвестицията възлиза на 1 305 908 евро. 

- в населени места общо 42.15 км във Варна, Русе, Кърджали, Силистра, Търговище, Петрич, 
Хасково, Сливен, Бургас, Добрич и Казънлък с инвестиции по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е финансирана велосипедна инфраструктура само в рамките на 
строителните граници на градовете като част от общите инвестиции по проекти за градска среда, 
за интегриран градски транспорт или за туристическа инфраструктура. По-долу е информацията за 
финансираните проекти и дължината на изградените по тях велоалеи, като в по-голямата част от 
случаите разходите за инвестиции по съответния проект са общи и не могат да бъдат отделени 
като самостоятелни разходи, съответно не могат да бъдат остойностени само разходите за 
велоинфраструктура. Където е налична такава информация, тя е посочена към съответния проект: 

По проекти за градска среда: 

o проект BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във 
Варна“ с бенефициент община Варна – 1997 м; 

o проект BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и 
изграждане на зони за обществен отдих“ с бенефициент община Русе – 2640 м; 

o проект BG16RFOP001-1.021-0003 "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град 
Кърджали" с бенефициент община Кърджали – 249 м; 

o проект BG16RFOP001-1.031-0003 "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" - гр. 
Силистра" с бенефициент община Силистра – 400 м; 

o проект BG16RFOP001-1.031-0004 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - 
гр. Силистра" с бенефициент община Силистра – 1150 м; 

o проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската 
среда в град Търговище” с бенефициент община Търговище – 500 м; 

o проект BG16RFOP001-1.033-0003 "Развитие, обновяване и модернизиране на градската 
среда в град Търговище - етап 2" с бенефициент община Търговище – 380 м; 

o проект BG16RFOP001-1.035-0001 „Подобряване на градска среда в УПИ XXV, кв.53, отреден 
за „градски парк” с бенефициент община Петрич – 300 м на стойност 775 768,48 лв.; 

o проект BG16RFOP001-1.012-0007 „Рехабилитация и реконструкция на подход към 
монумент „Св. Богородица“ с бенефициент община Хасково – 400 м.; 

o проект BG16RFOP001-1.015-0002 „Подобряване на градската среда на Сливен“ с 
бенефициент община Сливен - 1150 м; 

o проект BG16RFOP001-1.008-0004 „Благоустрояване на градската среда“ с бенефициент 
община Благоевград – 2537,9 м на стойност 369 213,06 лв.; 
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o проект BG16RFOP001-1.004-0003-C01 „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, 
ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І“ с бенефициент община Бургас - 1 228,90 м. 

По проекти за градски транспорт: 

o проект BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна“ с бенефициент 
община Варна - втора фаза 1700 м; 

o проект BG16RFOP001-1.005-0001 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“ с 
бенефициент община Русе - 2 етап 1250 м.; 

o проект BG16RFOP001-1.011-0007 „Развитие на интегрирана система на градския транспорт 
на Добрич" с бенефициент община Добрич – 1370 м; 

o проект BG16RFOP001-1.015-0003 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ с 
бенефициент община Сливен - 24135 м.  

o проект BG16RFOP001-1.024-0004 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“ с 
бенефициент община Казанлък - Етап 2 – 760 м. 

- извън населени места общо 8.2 км, в т.ч. 1.4 км между община Царево и местност “Арапя” и 6.841 
км в община Казанлък (по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. проект за 
туристическа инфраструктура BG16RFOP001-6.002-0002-C03 с бенефициент община Казанлък 
– 6841 м на стойност 1 631 735 лв. без ДДС/1 958 082 лв. с ДДС). 

Липсва информация на национално ниво за изградена велосипедна инфраструктура със собствени 
средства на общините, вкл. за стара инфраструктура назад в годините. Поради необходимия голям обем 
работа и очакван незначителен брой и дължина на велосипедна инфраструктура, за целите за изготвяне 
на настоящия план не са предприети стъпки за инвентаризация на съществуващите велоалеи в общините. 
Известни са усилията на общините София, Пловдив, Бургас, Русе, Сливен, Плевен и др. за планиране на 
велосипедни мрежи, които към настоящия момент остават недоизградени, разпокъсани и често с ниско 
качество. Видно и от данните предоставени МРРБ обезпечаването на велосипедното движение в и извън 
градовете е недостатъчно, инвестира се в разпокъсана, чесро опасна  инфраструктура за велосипедисти и 
са необходими целенасочени усилия за изграждане на велосипедни мрежи с пълноценни връзки между 
населените места. 

2.5.2 Безопасност на движението по пътищата 

За да провежда активна политика за повишаване на пътната безопасност в Република България 
Министерски съвет с Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. създаде Държавната агенция за 
безопасност на движението по пътищата (ДАБДП). Ролята й е да осигури координацията между 
институциите, както и между институциите и обществото с цел предприемане на адекватни мерки, 
основаващи се на превенция, обективен и систематичен анализ, за значително намаляване на 
негативните последици от пътно транспортните произшествия. 
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Политиката в областта на безопасността на движение по пътищата се осъществява на база Национална 
стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021 - 2030 
година, План за действие за нейното изпълнение за периода 2021- 2023 година и план-програмите за 
изпълнение на областните политики по безопасност на движение по пътищата. За напредъка по 
изпълнение на стратегията и програмите към нея, ДАБДП изготвя годишен доклад за състоянието на 
безопасността на движението по пътищата в Република България, както и други необходими анализи. 

2.5.2.1 Брой на ПТП с велосипедисти, загинали и ранени 

Усилията за намаляване на броят и тежестта на последствията от ПТП в страната дават резултат, макар 
темпът на намаляване на загиналите при ПТП да е под средния за ЕС (за 2010-2019 г. -19% за България при 
-23% за ЕС, източник: National Road Safety Profile – Bulgaria, European Road Safety Observatory, European 
Commission, 2021).  

 

Фиг. 2 Брой на загиналите при ПТП на 1 млн.жители за 2001-2019 г. (EC, European Road Safety Observatory, 
2021) 

По брой на загинали при ПТП на 1 млн. жители страната ни е на незавидното второ място в ЕС след 
Румъния – 90 загинали /1 млн.ж. за България спрямо средно 51 загинали/1 млн.ж. за ЕС за 2019 г., (EC, 
European Road Safety Observatory, 2021)).  
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Фиг. 3 Брой на загиналите при ПТП на 1 млн.жители за 2019 г. (EC, European Road Safety Observatory, 2021) 

2.5.2.2 Брой на ПТП с велосипедисти, загинали и ранени 

Докато в докладите на ЕК и СЗО за пътната безопасност данните за ПТП за сравнимост между различните 
държави са дадени спрямо броят на населението (на 1 млн. жители в докладите на ЕК и на 100 хил.ж. в 
докладите на СЗО), то данните за ПТП, които могат да се получат от МВР, са в абсолютни стойности.  

За периода 2017-2021 г. се наблюдава обща тенденция за намаляване на броя на ПТП въпреки 
завишенията през 2021 г. спрямо 2020 г. През 2020 г. се наблюдава по-голям спад вероятно поради 
ограниченията в мобилността на населението, свързани с пандемията от covid-19.  

 

Фиг. 4 Сравнение на броят на ПТП от вида „блъскане на велосипедист“ с общия брой на ПТП с пострадали 
и с материални щети и потрадали за 2017-2019 г. (НСИ и МВР, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 
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Общо за периода 2017-2021 г. има 456 бр. ПТП с участие на велосипедисти само с материални щети и 1554 
ПТП с участие на велосипедисти и пострадали (данни от МВР,2022, Приложение 3). Ниският брой на ПТП 
само с материални щети би могъл да показва че леките ПТП с велосипедисти по-скоро не се 
документират, което може да създаде изкривена картина при взимане на мерки за осигуряване 
безопасността на движение по пътищата. Също така не се събират данни за близки до ПТП ситуации (near 
miss). 

Данните за броят на загиналите и ранените при ПТП велосипедисти за периода 2017-2020 г. са взети от 
(НСИ и МВР, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) като в изданието за 2021 г. е променен форматът на 
предоставените данни и информацията от долните фигури за 2021 г. не може да бъде въведена оттам. 

 

Фиг. 5 Брой на загиналите в ПТП велосипедисти по възрастови групи за 2017-2020 г. (НСИ и МВР, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021) 

 

Фиг. 6 Брой на ранените в ПТП велосипедисти по възрастови групи за 2017-2020 г. (НСИ и МВР, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021) 
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За съжаление децата също стават жертва на пътно-транспортните произшествия. Най-рискова е групата на 
10-14 годишните велосипедисти. Възможна причина може да е недостатъчната подготовка на децата да 
карат на улицата (над 12 годишна възраст съгласно ЗДвП нямат право да използват тротоарите) и/или че 
тази група е най-активна в колоезденето. Загиналите деца са 0 за 2017 и 2019 г. и 1 за 2018 г. (15-17 г.) и 
2020 г. (10-14 г.). 

 

Фиг. 7 Брой на ранените деца-велосипедисти 0-17 г. (НСИ и МВР, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

Разпределението на броят на загиналите и ранени велосипедисти по области отново е в абсолютни 
стойности, а не съотносими спрямо брой жителите, което затруднява анализирането на данните. Също 
така причина за по-високи нива на броят загинали и ранени велосипедисти може да е по-високия дял на 
велосипедните пътувания. Затова от голямо значение за реалното използване на тези данни е те да бъдат 
съпоставими и да отразяват пропътуваните км с велосипед (виж по-долу). Областите с най-много 
пострадали велосипедисти са Пловдив, Варна, София-град, Русе и Бургас.  
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Фиг. 8 Разпределението на загиналите и ранени велосипедисти по области  за 2017-2020 г. (НСИ и МВР, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

Трябва да се отбележи, че има разлика между „ПТП от вида „Блъскане на велосипедист““ и „ПТП с участие 
на велосипедист“. Липсват данни за ПТП от вида велосипедист-пешеходец, велосипедист-ИЕПС 
(ел.тротинетка); велосипедист-велосипедист; сам велосипедист (без участие на други участници в 
движението). 

Въпреки че няма „правилно“ съотношение на загиналите по вид транспорт, у нас делът на загиналите 
велосипедисти е сравнително нисък.  

 

Фиг. 9 Брой на загиналите по вид транспорт (2019) (EC, European Road Safety Observatory, 2021) 
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2.5.2.3 Причини за ПТП с велосипедисти 

Получените данни не позволяват да се направи анализ на всички видове ПТП с велосипедисти по вид на 
участниците в движението, според начина на възникване, в и извън населените места, по пътни условия , 
по месеци, по градове.  

 

Фиг. 10 ПТП по вина на велосипедиста - брой, загинали и ранени за 2017-2020 г. (НСИ и МВР, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021)  

Най-честите причини за ПТП по вина на велосипедиста са:  

- „Друго нарушение на водача“; 

- отнемане на предимство на ППС на кръстовище; 

- внезапна промяна на посоката на движение; 

- навлизане в насрещното движение; 

- отнемане на друго предимство и др. 

Най-голям дял от тях има „друго нарушение на водача“. За подобряване на възможността за анализ на 
ПТП по вина на велосипедиста при събирането на данни за ПТП могат да бъдат добавени допълнителни 
категории причини, които по-добре да описват настъпилата ситуация. 
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Фиг. 11 Брой на ПТП по вина на велосипедистите с брой загинали и ранени за 2017-2020 г. (НСИ и МВР, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

2.5.2.4 Достъпност на данните за ПТП 

Данни за настъпилите ПТП, издадени административно-наказателни постановления във връзка със ЗДвП, 
кражби на ППС и др. събира Министерството на вътрешните работи. МВР, съвместно с НСИ изготвят 
ежегодна електронна публикация за пътнотранспортните произшествия в РБългария. Публични са и 
анализите и годишните доклади за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република 
България на ДАБДП. 

Когато на граждани и институции са необходими данни за ПТП, различни от тези в публичните документи, 
те трябва да бъдат заявени писмено към МВР. При неточност в терминологията в заявлението или липса 
на поискания формат на данни, информацията обикновено не се предоставя или идва в различен от 
очаквания вид. Също така заявителят няма възможност да се запознае с наличното организиране на 
данните за ПТП, няма и възможност за контакт лице-в-лице с отговорен за това служител. За съжаление 
няма облекчен достъп до данните за ПТП дори за общините и други звена, които желаят активно да 
обработват тези данни, което възпира работата им по подобряване безопасността на движението по 
локации и определяне на приоритети и мерки. Отварянето на данните за ПТП и нанасянето им на 
публично достъпна географска информационна система ще стимулира повече заинтересовани звена и 
граждани да използват събираните от МВР данни в дейностите за подобряване на безопасността на 
движението по пътищата. 

2.5.2.5 Изводи и тенденции относно БДП и устойчивата мобилност 

Броят и делът на инцидентите с велосипедисти може да се променя с увеличаване делът на 
велосипедните пътувания, което не трябва да заклеймява велосипеда като опасен вид транспорт и 
обезкуражава изпълнението на велосипедни политики. Релевантен показател за безопасността е брой 
инциденти на км пропътувано разстояние или пропътувано разстояние между сериозни инциденти 
(загинали и тежкоранени). Също така изследвания (Marshall&Ferenchak, Why cities with high bicycling rates 
are safer for all road users, 2019) показват, че градовете с развито колоездене и велосипедна 
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инфраструктура имат по-високи нива на пътна безопасност, изграждайки обособени велосипедни 
трасета, зони с успокоено движение и др. Развитието на велосипедния транспорт допринася също за 
създаването на по-качествена градската среда, на „градове за хората“. Много често въвеждането на някоя 
мярка може да е спорна от гледна точка на пътната безопасност, но в последствие измерените нива на 
инцидентите да показват че това всъщност не е така – такъв пример е въвеждането на зона 30 и ленти за 
насрещно движение на велосипедисти в центъра на Грац, Австрия. Затова от изключително значение при 
изпълнението на велосипедни мерки е измерването на показатели преди и след въвеждането на мерките 
в т.ч. и възприетата лична безопасност на ползвателите. 

2.5.2.6 Глобени участници в движението във връзка с колоезденето  

Данни за административно-наказателна дейност по отношение контрол върху  паркиране и престоят 
върху велосипедни пътеки и велосипедни алеи/ленти не могат да бъдат извлечени самостоятелно поради 
основанието за тяхното издаване, включващо нарушения и на други водачи на ППС. Данните за глобени 
шофори за паркиране на велосипедна пътека са обединени с тези за пешеходна пътека (наказанието е по 
чл.98, ал.1, т.5 от ЗДвП).   

Данните за глобените велосипедисти са с достатъчна подробност. Административно-наказателните 
дейности по вид не е задължително да отразяват най-често срещаните нарушения от велосипедистите на 
пътя, тъй като могат да бъдат резултат от проведени кампании на органите на МВР. Данните обаче могат 
да покажат фокуса на системата на МВР при извършване на проверки и издаване на наказателни 
постановления. Така например за 2020 г. най-много глобени велосипедисти има за липса на звънец или 
наличие на нерегламентиран звуков сигнал. (данни от МВР, 2022, Приложение 3)   
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Фиг. 12 Общ брой и вид на административно-наказателните дейности спрямо велосипедисти за 
2017-2021 г., (данни от МВР, Приложение 3) 

2.5.2.7 Нива на кражбите на велосипеди 

Броят на регистрираните откраднатите велосипеди за страната е около 1300-1500 без изявена насоченост 
към нарастване или намаляване (данни от МВР, 2022, Приложение 3). Делът на разкритите кражби на 
велосипеди имат положителната тенденция за нарастване като усилията на отговорните служители трябва 
да бъдат оценени и насърчени. 
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Фиг. 13 Нива на кражбите на велосипеди за 2017-2021 г., (данни от МВР, Приложение 3) 

Съществуващата практика откраднатия велосипед да бъде задържан като веществено доказателство 
продължително време обезкуражава хората да регистрират кражбите и да се обръщат към органите на 
реда, особено чуждестранните граждани. Следва да се помисли за възможно облекчение на 
административните процедури по връщане на намерен велосипед на собственика му. 

Съществува и частна инициатива за ограничаване кражбите на велосипеди, подобряване разкриваемостта 
и създаване на по-голяма сигурност при закупуване на велосипед втора употреба (Велорегистър), където 
собствениците вписват данни за своя велосипед и контактна информация, могат да го маркират и с 
устойчив стикер.  

Броят на издадените трети автомобилни регистрационни табели за велобагажници за 2016-2021 г. е общо 
2030 бр. (данни от МВР, 2022, Приложение 3) 

2.5.3 Нива на моторизация 

Данните за нивата на моторизация в България от различните източници се разминават.  

По данни на Евростат за 2019 г. нивото на моторизация на България е 407 МПС/1000 ж., в други източници 
се срещат 405.7 МПС/1000 ж. (OECD, 2020), 482 МПС/1000 ж.  (Wikipedia, 2022).  

Изчисления на база данни за регистрирани МПС от Обобщен доклад за безопасността на движението по 
пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.07.2019 – 31.12.2019, 
ДАБДП и данни на НСИ за население на РБългария по области за 2019 г. показват следните стойности: 
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Фиг. 14 Нива на моторизация на България и по области, получени на база (ДАБДП, Обобщен доклад за 
БДП и пътнотранспортна обстановка в РБългария 01.07.2019 – 31.12.2019)  

Значителната разлика в данните от различните източници показва, че има нужда от систематично 
събиране на нивата на моторизация и подаване на единна информация за страната. Получените данни за 
страната показват изключително високи нива на моторизация, но конкретни изводи могат да бъдат 
направени след съгласувани действия на институциите за определяне на единни данни за нива на 
моторизация.  Нивата на моторизация от горната фигура биха поставили областите Кюстендил, София-
град, Русе, Благоевград, Видин, Перник, Габрово сред регионите с много високи нива на моторизация над 
средните за Европа. 
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Фиг. 15 Сравнение на нива на моторизация (Евростат, 2019) и получени данни за нива на моторизация на 
България (виж фиг.13) 
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2.5.4 Данни за комбинирането на велосипед с железопътния 
транспорт 

Качването на велосипед във влаковете става след закупуване на талон за 
превоз на велосипед с една тарифа от 2,00 лв за цялата страна (към 2022 
г.), без значение от пропътуваното разстояние. Абонаментни карти за 
превоз на велосипед не се предлагат. 

Мястото, на което велосипедите могат да бъдат превозвани са:  

● в последния вагон до вратите за качване/слизане. Може да е 
предизвикателство при вагони с купета, където се събират около 
2 велосипеда; 

● ако влакът е снабден с място за превозване на велосипеди.  
Може да има затруднение с ползването му, ако има много 
пътници; 

● във вагон за велосипеди по предварителна заявка за големи групи. 

Липсва предварителна информация при закупуването на билет дали влакът има пригодено място за 
превозване на велосипеди. 

 

Фиг. 16 Брой издадени талони за превоз на велосипеди по месеци за периода 2017-2021 г., (данни от 
БДЖ, 2022, Приложение 3) 

Фиг. 17 Общ брой издадени талони за превоз на велосипеди за периода 2017-2021 г. ., (данни от БДЖ, 
2022, Приложение 3) 
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Броят издадени талони за превоз на велосипеди през периода 2017-2021 г. показва нестабилно 
увеличение на търсенето на услугата със спад през 2020 г., вероятно поради извънредната 
епидемиологична обстановка, причинена от COVID-19. През месеците пикът на услугата логично е през 
летните юли, август, септември като все пак се наблюдава интерес и през зимата. 

 

Фиг. 18 Брой заявени допълнителни вагони за превоз на велосипеди по месеци за периода 2017-2021 г. 
(данни от БДЖ, 2022, Приложение 3) 

Фиг. 19 Общ брой заявени допълнителни вагони за превоз на велосипеди за периода 2017-2021 г. (данни 
от БДЖ, 2022, Приложение 3) 

Броят заявени допълнителни вагони за превоз на велосипеди през периода 2017-2021 г. показва лек спад 
на интереса към тази услугата. Открояват се пикове през април и октомври, вероятно поради 
организирани събития с тенденция датите на провеждане през април да се изместят през октомври. През 
студения период ноември-март няма заявени вагони. 

Европейската комисия беше обявила 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт. В тази 
връзка Европейската федерация на велосипедистите (ECF) издаде обширен анализ на удобствата за 
превозването на велосипеди в железниците в 69 страни в и извън Европа (ECF, Cyclists love trains – An 
analysis of the bicycle friendliness of European railway operators, 2021) на базата на 6 индикатора. Общата 
оценка на БДЖ е 18%, при следните резултати за отделните индикатори: 

Индикатор Оценка на БДЖ 

Индикатор 1: място за велосипеди 2 т. 

Индикатор 2: система за наем на велосипеди 0 т. 
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Индикатор 3: цена на билет/ резервация за велосипед 4 т. 

Индикатор 4: канали за резервация 2 т. 

Индикатор 5: езици на интернет страницата 1 т. 

Индикатор 6: функционалност на интернет страницата 0 т. 

Общ резултат: 18% 

Таблица 1 Индикатори и обща оценка на удобствата за превозването на велосипеди в БДЖ (ECF, Cyclists 
love trains – An analysis of the bicycle friendliness of European railway operators, 2021) 
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Фиг. 20 Oбщo класиране на железопътните компании в 69 страни в и извън Европа на база 6 индикатора, 
(ECF, Cyclists love trains – An analysis of the bicycle friendliness of European railway operators, 2021) 

Повече за методологията, анализа и резултатите в другите държави могат да бъдат намерени в документа 
на Европейската федерация на велосипедистите (ECF, Cyclists love trains – An analysis of the bicycle 
friendliness of European railway operators, 2021) 



59 
Project is co-funded by the European Union funds (ERDF,IPA). 

 Проект! 
 
 
 

 

 

2.5.5  Данни от системи за обществени велосипеди в градовете 

Системи за обществени велосипеди (под наем), стартирани от общини, има само в гр.Бургас и гр.Добрич. 

2.5.5.1 Система за обществени велосипеди гр.Бургас 

Системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ стартира през 2013 г. по проекта "Велосипедният град-
модел на модерна градска мобилност" по програма за малки проекти, финансирана от Глобалния 
Екологичен Фонд. Тя стъпва на основите на политики за устойчива мобилност от проект BG161PO001/1.5-
01/2010/001 "Интегриран градски транспорт на Бургас", стартирал ноември 2010 г., финансиран по ОП 
"Регионално развитие" 2007 - 2013г., който има за цел цялостна модернизация на обществения градски 
транспорт, включително цялостна подмяна на автобусния парк, изграждане на Бърза автобусна линия, 
модернизация на вторична транспортна инфраструктура, въвеждане на системи за интелигентно 
управление на транспорта, изграждане на цялостна мрежа от велосипедни алеи. (интернет страница на 
община Бургас). 

Системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ непрекъснато се усъвършенства: обновяване на 
софтуера, подновяване на велосипедния парк с велосипеди с уникален за града дизайн, включване на 
електрически велосипеди, велосипедни ремаркета за деца (велорикши), внедряване на нови 
възможности за плащане с SMS и банкова карта, освен наличните велосипедни карти, нови велостоянки, 
начин на заключване на колелетата и др. Някои от тези подобрения са изпълнени като мерки в рамките на 
5-годишния проект "Споделящи градове", финансиран по програма "Хоризонт"2020, в който Община 
Бургас участва от началото на 2016 г. 

В периода 2017-2022 г. системата разполага със 190-220 бр. велосипеда, от които 70-90 велосипеда в 
експлоатация като има тендция броят на велосипедите в експлоатация да намалява. Общият брой на 
ползванията (на база постъпили СМС) за година също намалява за 2020 и 2021 г., но за това може да 
допринася и промененият модел на мобилност на гражданите поради пандемията от covid-19. 

 

Фиг. 21 Общ брой на велосипеди в експлоатация в системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“, 
(данни от ОП „Транспорт“ - Бургас, 2022, Приложение 3) 

Системата функционира целогодишно като очаквано пикът на използването й е през топлите месеци май-
септември. 
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Фиг. 22 Брой на наемания на велосипеди чрез SMS по месеци за 2017-2021 г. в системата за велосипеди 
под наем „Вело Бургас“ (данни от ОП „Транспорт“ - Бургас, 2022, Приложение 3) 

Броят на наеманията чрез абонаментна карта е около 700 за година. Броят на абонаментните карти, 
(продадени и сменени) на граждани за ползване на велосипеди под наем общо за 2017-2021 г. е 5959 бр. 
Тъй като има опция за смяна на абонаментна карта при повреда реалният брой на абонатите към 
06.2022 г. е приблизително 5000. (данни от ОП „Транспорт“ - Бургас, 2022, Приложение 3) 

На база на данните за броят на наеманията по месеци чрез SMS и броят на велосипеди в експлоатация са 
пресметнати следните нива на ползваемост на един велосипед: 

 

Фиг. 23 Брой на наемания чрез SMS на един велосипед в експлоатация по месеци за 2017-2021 г. в 
системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ (изчислено на база данните от ОП „Транспорт“ - Бургас, 
2022, Приложение 3) 
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Броят на наемания на ден на велосипед е параметър, свързан с факторите за успех и функционирането на 
системите за обществени велосипеди. За „Вело Бургас“ пиковите стойности за наемане на велосипедите 
на „Вело Бургас“ са средно под 1 бр./ден, което го съотнася към сравнително малко използваните 
системи. Независимо от това действията на община Бургас за подкрепа на устойчивата мобилност са в 
правилната посока и опитът на общината може да е полезен при избора на велосипедни политики и 
мерки на всички нива на управление. 

Община Бургас е предоставила данни за брой преминали велосипедисти през автоматичен брояч. Това 
дава представа за натовареността на измервателната точка по месеци: 

 

Фиг. 24 Брой преминали велосипедисти през автоматичен преброителен пункт по месеци (данни от ОП 
„Транспорт“ - Бургас, 2022, Приложение 3) 

Данните показват пикови стойности от средно 2000 вел./ден за м.юли 2021 г., както и изолзваемост на 
трасето през зимните месеци със стойности средно около 400 вел./ден. Интензивността на велосипедния 
трафик показва развито велосипедно движение, отговарящо на усилията на община Бургас в тази посока. 

2.5.5.2 Система за обществени велосипеди гр.Добрич 

Системата за обществени велосипеди е демонстрирана през септември 2013 г. с 30 велосипеда, 
разположени на 5 велосипедни станции с комуникационен терминал с 10 места за велосипеди на всяка 
станция, разположени в центъра на Добрич и градския парк „Св.Георги“. Инвестицията е част от проекта 
“Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, финансиран с договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  Стойността на велосипедната 
система е 182 076 лева. 

Системата е активирана 3 години след демонстрацията й през 2013 г. и въпреки това тя не се използва. 
През зимния период велосипедите са прибрани, в последните години велосипедните станции остават 
празни и в летния сезон. Системата е от висок клас и е изградена от опитна компания, предлагаща 
системи за обществени велосипеди с различни капацитети в множество градове в Европа. 
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2.5.5.3 Други системи за обществени велосипеди и микромобилност 

Система за обществени велосипеди на София 

През 2016 г. Столична община изработи условия за създаване на система за обществени велосипеди под 
наем в София чрез концесия, обвързана с управлението на уличните реклами в центъра на града. След 
дълъг съдебен спор между кандидатите, през 2020 г. бе обявен избраният изпълнител, но към 2022 г. 
системата не е стартирала. 

Споделени велосипеди и електрически тротинетки в София 

В гр.София действат 3 частни оператора на споделени електрически тротинетки и един за споделени 
велосипеди. Те са разположени свободно в обществените пространства в града, без станции. Подкрепата 
на Столична община към тяхната дейност включва подписването на Меморандум за сътрудничество и 
създаването на места за паркиране на е-тротинетки, велосипеди и двуколесни  в зоните за платено 
паркиране (около 158 бр. към 2022 г.).  

Бизнеси за отдаване на велосипеди под наем също допринасят за развитието на велосипедния транспорт, 
но не може да се очаква да имат голяма покривност на територията и значителни за градската мобилност 
нива на използване. 

2.5.5.4 Изводи относно системите за обществени велосипеди и споделените превозни средства за 
микромобилност 

Опитът със системите за обществени велосипеди в гр.Добрич и гр.Бургас показва, че инвестициите във 
велосипедна инфраструктура, в т.ч. и обществени велосипеди, трябва да бъдат част от консистентна 
политика за развитие на велосипедния транспорт и устойчивата мобилност. Изолирани мерки, изпълнени 
дори и с най-високо качество, по-скоро създават чувство за „хвърлени пари на вятъра“ и „неработещи 
решения“.  Освен че не постигат желания ефект, заради който е била направена инвестицията, така се 
създава и лош имидж на подобни мерки. 

Освен старта на системата, трябва да бъде осигурена последваща поддръжка, популяризиране и 
модернизация. Изготвянето на регулярни анализи на ползваемостта на системата ще обосноват 
разширението на системата, промяна в капацитета и разположението на станциите, начинът на плащане, 
достъпност на информацията, интегриране с другите видове транспорт и др. 

Същевременно частните инициативи за споделени превозни средства за микромобилност (велосипеди, 
ел.тротинетки), споделени автомобили, споделени пътувания и др. могат също да изпълняват цели по 
устойчивата мобилност и следва да бъдат включват в политиките за устойчив транспорт и да се 
окуражават за постигане на балансирана градска среда.  
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2.5.6  Данни за активно придвижване и здраве 

За периода от 1975 до 2016 г. нивата на наднорменото тегло (свръхтегло и затлъстяване) сред децата и 
младежите 5-19 г. са се увеличи почти трикратно за момчетата и над двукратно за момичетата в 
Европейския регион на СЗО (WHO, European Regional Obesity Report, 2022).   

2.5.6.1 Данни за наднормено тегло (свръхтегло и затлъстяване) сред децата 

В България през 2014 г. почти всяко трето дете (5-19 г., 30.1%) е с наднормено тегло  (Национално 
проучване на фактор хранене в риска за здравето на населението в България III част, Българско списание 
за обществено здраве, том 9, кн.2, 2017 г.). Най-рисковата група са 10-13 години, момчетата – при тях 
почти половината (46.2%) са с наднормено тегло и всяко пето (19.8%) е със затлъстяване. (Национално 
проучване на фактор хранене в риска за здравето на населението в България 2014 г. III част, Българско 
списание за обществено здраве, том 9, кн.2, 2017 г.) 

 

Фиг. 25 Индекс на телесна маса за възраст (ИТМВ, z-score) (Национален център по обществено здраве и 
анализи, 2017)  

Високите нива на наднормено тегло и затлъстяване сред децата могат да се наблюдават в целия 
Европейски регион, въпреки това нивата на наднормено тегло и затлъстяване на децата в България са в 
по-предните позиции. 
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Фиг. 26 Наднормено тегло и затлъстяване сред деца и юноши на възраст 10-19 г. в страни от Европейския 
регион на СЗО, 2016 г.  (WHO, European Regional Obesity Report , 2022, стр. 12) 

2.5.6.2 Данни за наднормено тегло (свръхтегло и затлъстяване) за възрастни 

Наднорменото тегло (свръхтегло и затлъстяване) също са много значим проблем за населението в 
България. „Възрастното население с наднормено тегло (свръхтегло + затлъстяване), оценени на база 
антропометричен индекс ИТМ (ИТМ>25 кг/м2), е 58,3%. Т.е. средно повече от половината възрастни са с 
наднормено тегло. Честотата на затлъстяването при мъжете е 25%, а при жените е 22,2%, затлъстяването 
се увеличава значително с възрастта (2,5 пъти при мъжете и 4,5 пъти при жените). Затлъстяването е 
метаболитно заболяване, което достига размерите на епидемия. Според СЗО затлъстяването е най-
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сериозният хроничен здравен проблем сред възрастните“ (Национален център по обществено здраве и 
анализи, 2017)  

 

Фиг. 27 Наднормено тегло (свръхтегло и затлъстяване) сред възрастни в страни от Европейския регион на 
СЗО, 2016 г. (WHO, European Regional Obesity Report , 2022, стр. 6) 
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2.5.6.3 Връзка между наднормено тегло и активно придвижване 

Физическата активност е ключов фактор при борбата с наднорменото тегло и затлъстяването. Въпреки че 
няма доказана пряка връзка, но пък могат да се наблюдават по-ниски нива на наднормено тегло  и нивата 
на активното придвижване. Ходенето пеш и колоеденето могат да дадат или допълнят необходимото 
физическо натоварване, което често ни липсва в ежедневието. 

 

Фиг. 28 Нива на затлъстяване (ИТМ (BMI)>30 kg/m2 и нива на активно придвижване (общо пеш, с 
велосипед и обществен транспорт) в държави от Европа, Северна Америка и Австралия. Индексът на 
телесна маса (BMI) е изчислен на база самоотчет на височина и тегло. Данните са събрани от национални 
проучвания на моделите на пътуване и здравни индикатори, проведени между 1994 и 2006 г.  (Bassett, Jr., 
Pucher, & Buehle, 2008) 

2.5.6.4 Данни за активно придвижване на децата 

„Моделите за физическата активност на децата е тясно свързана с енергийния дисбаланс, който води до 
наднормено тегло и затлъстяване. Физическите дейности – динамична игра, ходене, каране на велосипед, 
спорт са важни за физическото и ментално здраве. Навиците за физическа активност се свързват с по-
ниски нива на наднормено тегло сред децата.“ (COSI - Childhood Obesity Surveillance Initiative, WHO, 
Highlights 2015-17). Активният начин на придвижване като ходене пеша и каране на велосипед имат много 
предимства: 

- допринесат за по-висока физическа активност на децата и могат да осигурят препоръчителните 
поне 60 мин/ден активно движение, които да имат пр 

- прави децата по-концентрирани в училище; 

- прави децата по-уверени и самостоятелни; 

- изгражда бъдещи навици за придвижване и др. 
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Данните за активно ходене до училище на национално ниво могат съществено да се различават от тези на 
местно ниво. Докато подадените за доклада COSI 2015-2017 г. на СЗО данни показват 45% активно 
придвижване, то данните за София, получени по проекта SEGMENT 2011-2013 г., показват 19 %  ходене 
пеша и придвижване с велосипед. 

 

Фиг. 29 Начини за придвижване до и от училище, (WHO, Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 
Factsheet. Highlights 2015-17, 2018) 

 

Фиг. 30 Данни от проекта „Сегмент” на Столична община и Центърa за градска мобилност,  
финансиран по програма Интелигентна енергия Европа, 2011-2013 г., www.segment.bg 

2.5.6.5 Активно придвижване възрастни 

Данните за физическата активност на възрастното население в България показват, че често хората не 
постигат препоръчителното ежедневно натоварване от 60 мин. „Въпреки че физическа активност с 
протективен ефект може да бъде постигната и чрез физически натоварвания с умерена интензивност, 
изследването установява, че близо половината анкетирани не са имали такива през седмицата, повече 
живеещите в градовете.“ (Национален център по обществено здраве и анализи, 2016) 
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Фиг. 31 Честота на физическите натоварвания през седмицата по пол, възрастови групи  и вид упражнения 
(%) (Национален център по обществено здраве и анализи, 2016) 

“Придвижването от дома до работното място е алтернатива за извършване на физическа 
активност през деня. Резултатите от изследването обаче показват, че само 43.1% от анкетираните 
се възползват от нея, по-често жените (47.9% срещу 38.1%).“ (Национален център по обществено 
здраве и анализи, 2016) 

Фиг. 32 Продължителност на ежедневно ходене пеш за възрасти 20 г. и повече години (Национален 
център по обществено здраве и анализи, 2016) 
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Анализът на физическата активност на населението в (Национален център по обществено здраве 
и анализи, 2016) дава следните изводи и препоръки: 

 „Налице е дефицит на здравнообразователна информация за населението по отношение на 
физическата активност и ползата от нейното практикуване. Налице е известна пасивност у 
лекарите и другият медицински персонал в тази насока, а също и във възможностите и достъпа до 
други източници информация.“ 

„Получените резултати показват, че населението в страната е с недостатъчна физическа 
активност. Всичко това налага разработването и реализирането на национална политика в тази 
област с участието на всички обществените структури, ангажирани с този проблем 
(здравеопазване, образование, транспорт, околна среда, градско планиране, бизнес структури, 
спорт и туризъм и др.)...“ 

2.5.7 Данни за велосипедния спорт 

Министерство на младежта и спорта поддържа публично достъпни регистри с различна насоченост. 

2.5.7.1 Спортни федерации във връзка с колоезденето 

Федерациите, лицензирани по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС, които имат отношение към колоезденето – спортно, 
туристическо, спорт за всички са: 

- Българска федерация по колоездене;  

- Българска федерация по туризъм;  

- Българска федерация спорт за всички; 

- Българска федерация по ориентиране. 

2.5.7.2 Спортни клубове във връзка с колоезденето 

Спортните клубове, вписани в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС, които имат отношение към 
колоезденето –могат да бъдат групирани в следните направления: 

Спорт/ сходни спортове или 
обединяващ принцип 

Спортна федерация Брой клубове към 
федерацията 

Колоездене Българска федерация по колоездене 39 

Туризъм Българска федерация по туризъм 20 

Спорт за всички Българска федерация спорт за всички 25 

Ориентиране, ски ориентиране, 
коло ориентиране 

Българска федерация ориентиране 20 
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таблица 2 Спортните клубове, вписани в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС, ММС, 10.2022 г. 

Клубове в други направления, които има вероятност да засягат колоезденето, ако развиват подобна 
дейност, могат да бъдат свързани със спорта за учащи, масовия спорт, туризъм и др. Нормативната уредба 
не изисква при спортовете с повече от една дисциплина/разновидности в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от 
ЗФВС да се съдържат данни кой клуб каква дисциплина/разновидност развива. 

Вписването на спортните клубове – членове на лицензирани спортни федерации, в регистъра по чл.9, ал.1, 
т.1 от ЗФВС е задължително условие, за да имат право те да организират и провеждат състезателна 
дейност (чл.17, ЗФВС). 

Разпределението на спортните клубове по колоездене към Българската федерация по колоездене по 
седалище е както следва: 

 

Фиг. 33 Брой и седалище на спортните клубове по колоездене към БФК, (ММС, регистри, 2022) 

Трябва да се отбележи, че клубовете по Приложно колоездене са към СБА и не са регистрирани по ЗФВС 
(виж глава 5.5 „Велосипеден спорт“). 

2.5.7.3 Спортно-туристически организации  

Към момента (10.2022 г.) няма национална организация за спортно-туристическа дейност, вписана в 
регистъра по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС. 

Туристическите дружества по чл.38, ЗФВС/2019 г. са сдружения с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност за развитие и разпространение на спортно-туристическата дейност. Не е 
задължително те да членуват в национална организация за спортно-туристическа дейност (каквато към 
2022 г. няма).  Не се съхранява отделен регистър или списък на туристическите дружества – те не са 
включени в регистъра по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС, регистрацията е по ЗЮЛНЦ и могат да бъдат намерени в 
търговски регистър – общо 203 юридически лица с включен в наименованието си израз „туристическо 
дружество“. 

Туристическите сдружения по чл.47, Закон за туризма също за регистрирани по ЗЮЛНЦ като за тях се води 
регистър, който е част от Националния туристически регистър  (чл.47, ал.2, ЗТ). Те могат да учредяват 
и/или участват в Организациите за управление на туристически район (ОУТР, по чл.17, ЗТ). 
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Велосипедни клубове и сдружения, организации за спорт за всички и др., които развиват своята дейност 
на общо основание са регистрирани по ЗЮЛНЦ и за тях не се води друг регистър или списък. 

2.5.7.4 Колодруми 

Най-съвременният спортен обект с колодрум е Многофункционална спортна зала "Колодрум Пловдив", 
регистрирана като „спортна зала“ в регистъра на спортните обекти на Министерство на младежта и 
спорта. Спортното съоръжение изпълнява функцията на покрит колодрум, спортна зала, концертна зала и 
място за множество социални прояви и мероприятия. Изградено е на мястото на бившия открит колодрум 
в града под тепетата и към момента е единственият покрит колодрум в България и един от най-модерните 
на Балканите. С високо качество на архитектурата и спортните съоръжения пистата отговаря на 
изискванията на Международата 
колоездачна федерация (UCI) 
(към 2022 г.). Съоръжението от 
мащаба на "Колодрум Пловдив" 
няма аналог в България, което 
дава възможност там да се 
организират събития, които 
поради своя калбиър или 
характер, не биха могли да 
бъдат реализирани на друго 
място. "Колодрум Пловдив" доказва, че инвестициите в развитие на колоезденето дават своите плодове и 
са икономически обосновани. 

В регистъра на спортните обекти (ММС, регистри, 2022) колодруми има в Разград, Видин, Пазарджик, 
Шумен, Казанлък, Стара Загора, Плевен, Сливен, София. В колодрумът в Пазарджик се провеждат 
шампионат на писта, има футболни игрища, лостове, плажен волейбол. В Разград пистата на колодрума се 
използва, но трибуните са негодни. Много от колодрумите са в много лошо състояние. 

В някои градове също има колодруми с неизяснен статут. Колодрумите в Русе и Бургас са разрушени и 
собствеността е частна. За да се определи изходното положение трябва да се направи инвентаризация на 
колодрумите в България.  

2.6 ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ, 
ТУРИЗЪМ И СПОРТ В БЪЛГАРИЯ 

Използването на велосипед неизменно нараства в държавите и градовете, които полагат последователни 
усилия в тази насока, дори и в по-автомобилно ориентирани или без развита велосипедна култура нации 
– САЩ, Бразилия, Франция, Албания, Румъния и др. За България няма пречки да постигне високи нива на 
използване на велосипед, ако провежда системни велосипедни политики и мерки.  

 

Снимка: www.kolodrumplovdiv.com 
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Богатството от природни забележителности, 
културните ценности и туристически атракции 
създават разнообразни места за посещение. 
Полупланинските райони могат да бъдат 
предизвикателство за велосипедните туристи и 
проектантите на велосипедни маршрути. 
Планинските райони дават възможност за 
развитие на планинското колоездене. Карането 
извън асфалтовите настилки също може да бъде 
много популярно в България, която е на пето 
място в ЕС по производство на велосипеди по 
данни на Евростат за 2020 г. и с традиционно голям дял на използване на планински тип велосипеди. 

Политиките и мерките, които спомагат за популяризиране на колоезденето, не е задължително да са 
строго велосипедни. Потенциал за развитие на колоезденето има чрез синергични усилия в областите: 

- Качествена градска среда, намаляване замърсяването на въздуха и въздействието върху 
климатичните промени;  

- Подобряване на безопасността на движение по пътищата; 

- Превенция на предотвратими болести и намаляване нивата на наднормено тегло и затлъстяване; 

- Мерки за опазване на общественото здраве и възстановяване от кризата в следствие пандемията 
от Covid-19;  

- Устойчив туризъм, развитие на региони; 

- Създаване на „зелени“ работни места и декарбонизация на икономиката; 

- Насърчаване развитието на спорта за всички. 

 

Снимка: Калоян Радев 
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3 Визия и планиране 
Целта на настоящия велосипеден план е не толкова да даде точни рецепти и мерки, а да създаде подход, 
да спомогне за създаването на благоприятна среда за развитие на колоезденето и акцентира върху 
персоналното усещане у хората за напредък в сферата. 

3.1 ВИЗИЯ 

Използването на велосипед за придвижване, туризъм и спорт да бъде приятно, удобно и привлекателно 
занимание за постигане на по-чиста околна среда, по-добро здраве на хората и за създаване на нови 
възможности за възстановяване и развитие. 

3.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Акцентите във визията за развитието на велосипедния транспорт, туризъм и транспорт са изведени въз 
основа на анализи и наблюдения на добрите велосипедни политики, съобразени с националните 
културни особености, предизвикателства и административни практики. Те са резултат от анализиране на 
съществуващото положение и одита на велосипедната политика на РБългария (виж глава 2.2) и са 
насочени към основните дефицити и приоритети за подкрепа на националните, регионалните и местните 
политики. 

1. Синергичен подход 

Велосипедните нужди и мерки са част от интегрирана политика в областта на устройството на 
територията, управлението на мобилността, пътната безопасност, туризма, здравеопазването, 
образование/обучения, опазването на околната среда, икономиката. Във всички институции има 
разбиране за устойчивата мобилност и нуждата от стимулиране карането на велосипед, служителите 
търсят начини да вмъкнат велосипедната тема/устойчивата мобилност в своите ежедневни задачи. Има 
постоянна национална подкрепа към регионалното и местното ниво за реализиране на устойчиви 
велосипедни политики и мерки. 

2. Пълноценно планиране 

Планирането за велосипеди е пълноценно спрямо останалите видове начини на придвижване. Подходът в 
политиките и мерките дава приоритет на устойчивата мобилност и цели реално повишаване използването 
на устойчивите начини на придвижване на хора от различни възрасти и групи. Пътната безопасност и 
устойчивата мобилност използват общи политики и мерки за постигане на целите. 

3. “Не е странно да си велосипедист” 

Изборът на велосипед за начин на придвижване е равностоен като опция заедно с останалите видове 
превозни средства. Придвижването с велосипед не е само за “фенове”, а обичаен избор на начин на 
придвижване. Хората не се делят на велосипедисти, шофьори, използващи обществен транспорт и т.н., а 
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се движат в условия на мултимодалност - имат пълноценен избор на превозно средство или вид 
транспорт за всяко пътуване според нуждите и настроенията на човека. Велосипедните паркинги до дома 
и в края на пътуването са удобни и са обичайна практика. 

4. Колоезденето е още един вид почивка 

Карането на велосипед в града, за рекреация, семейна почивка с деца, спортуване са част от общоприетия 
здравословен начин на живот. Има развита мрежа от национални, регионални и местни велосипедни 
маршрути, лесно достъпни с велосипед от населените места и ЖП гарите. Почивката с каране по 
велосипедни маршрути из страната допълва разнообразието от начини за прекарване на свободното 
време и не се възприема като екстремно изживяване. 

5. Активни здрави деца 

Ежедневното активно придвижване на децата и младежите до учебните и детските заведения е постоянна 
национална политика. Безопасните маршрути, велосипедните паркинги, обучението за безопасно 
придвижване в града в реални условия, инициативите, кампаниите и игрите за активно ходене на 
училище са част от регулярните дейности на учебните и детските заведения. Активно се проследява 
връзката между нивата на затлъстяване и активното придвижване. 

 

Напредъкът по изпълнението на специфичните цели и кумулативния ефект от изпълнението на целите не 
може да бъде отчетен адекватно с един или два измерими показателя - например дялово разпределение 
на пътуванията по вид транспорт (modal split) или дължина на изградени велосипедни маршрути. 
Велосипедният одит със своята точкова система за оценка по различните тематични модули дава по-
всеобхватен поглед и отразява постигнатото в различни сфери (виж глава 2.2). Вземайки предвид 
необходимите политики и мерки, записани като условия за постигане на определено ниво (виж 
Приложение 1 „Одит на велосипедната политика на РБългария“, 2022 г.),  настоящия Национален 
велосипеден план 2022-2027 г. залага следната главна измерима цел: 

Повишаване на оценката от велосипедния одит от 20% за 2022 г. на 65% през 2027 г., 

разпределена по следните цели за нивата по тематичните модули: 

Модул Настоящо 
ниво  

Цел за 
нивото 

Модул 1 Потребителски нужди 1 
 

2.5 
 

Модул 2 Лидерство, управление и координация 0.5 2.75 

Модул 3 Съществуващи политики 1 2.83 

Модул 4 Човешки ресурси и финансиране 1.25 3 

Модул 5 Мрежи от велосипедни маршрути, вкл. безопасност на движението 0.25 2 
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Модул 6 Комбиниране на велосипед с обществен транспорт 0.5 2.5 

Модул 7 Подкрепа на различни управленски нива за каране на велосипед 0.5 2.5 

Модул 8 Териториално планиране и инфраструктура 1.75 3.25 

Модул 9 Оценка и ефективност 0 1.75 

BYPAD резултат 0.8 (20%) 2.6 (65%) 

Таблица 3 Главна измерима цел за Националния велосипеден план на РБългария 2022-2027 г.  

3.3 ЦЕЛИ  

 Специфична цел/цел Показател за напредък 

1. Специфична цел „Синергичен подход“ 

1.1 Създаване на институционална рамка на 
подкрепата за колоезденето 

Създадено звено за развитие на устойчивата 
мобилност на национално ниво; 

Създадена постоянна национална работна 
група и национален велосипеден 
координатор; 

Определени са правомощия и правила за 
планиране и изграждане на велосипедни 
маршрути 

Определени са  институция и платформа за 
съхраняване на информация за велосипедни 
маршрути на европейско, национално, 
регионално и местно ниво на едно място; 
възможност за предоставяне на изходни 
данни при проектиране на пътища, техническа 
инфраструктура, съоръжения, управление на 
териториите и др. 

Има ясни процедури/пътна карта за създаване 
на велосипеден маршрут (в т.ч. и изграждане 
на велосипедни алеи) през различни видове 
територии (урбанизирани, на и пресичащи 
пътната мрежа, в земеделски, горски, 
защитени територии, ловни стопанства и др.)  

Определени са правила и отговорности за 
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стопанисване и опазване на велосипедни 
маршрути  

1.2 Създаване на благоприятна нормативна рамка 
за подкрепа на колоезденето 

В нормативната уредба няма технически 
пречки, липсващи инструменти  и др. за 
планиране, изграждане, поддръжка и 
опазване  на велосипедни маршрути в и извън 
населени места; 

Създадена благоприятна работна среда за 
актуализиране на нормативната уредба и 
приемане на предложения от различни 
заинтересовани групи; 

1.3 Взаимодействие на координационното звено 
за колоезденето с други свързани институции 

Активно взаимодействие на работно ниво 
(работни групи, писмена и вербална 
комуникация, регулярни тематични срещи и 
т.н.) между различни институции, касаещи 
колоезденето; 

1.4 Подкрепа за колоезденето в стратегическите и 
ежедневните задачи на административни 
звена и институции 

Тенденция за увеличаване на подкрепата за 
колоезденето в стратегически и планови 
документи от различни сфери на дейности – 
устройство на територията, транспорт, пътна 
безопасност, здравеопазване, образование, 
околна среда, спорт и др.  

Тенденция за увеличаване на подкрепата за 
колоезденето в мерките и политиките, 
предприети от съответните институции.  

Даден личен пример (напр. използване на 
служебни велосипед, велосипеден паркинг и 
удобства в институцията, ограничаване на 
служебните автомобили и автомобилни 
паркоместа, кампании и стимули сред  
служителите и др.) 

1.5 Национална експертна подкрепа за 
консултации и популяризиране на 
колоезденето 

Създадена възможност на национално ниво за 
консултации с експерти по популяризиране на 
колоезденето, от която да могат да се 
възползват общини, експерти, проектанти и 
др. Разпознаваемост на услугата за 
консултиране сред заинтересованите страни. 
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Увеличаване броят на консултираните страни 
от националните експерти за консултация по 
популяризиране на колоезденето; 

2. Специфична цел „Пълноценно планиране и инфраструктура“ 

2.1. Планиране и изпълнение на национална 
велосипедна мрежа с национални, регионални 
и местни маршрути 

Приет документ с национална велосипедна 
мрежа от национални и регионални 
велосипедни маршрути; 

Интегрирана национална велосипедна мрежа 
в Интегрираните териториални стратегии за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2; 

2.2. Интегриране на велосипедния маршрути с 
други планове, проекти и инвестиции в 
областта на транспортната и инженерна 
инфраструктура; 

Общите устройствени планове на общините 
включват маршрутите от националната 
велосипедна мрежа;  

Новата транспортна/ инженерна 
инфраструктура включва и е съобразена с 
националната и местните велосипедни мрежа.  

2.3 Активно изпълнението на качествена 
велосипедна инфраструктура  в и извън 
населените места 

Велосипедната инфраструктура е част от 
регулярните задачи на отделите по планиране 
и изпълнение на инфраструктура на 
национално, регионално и местно ниво; 

Нарастване на дължината на велосипедната 
мрежа, отговаряща на минимални изисквания 
за велосипедна инфраструктура; 

Подобрено лично възприемане на качеството 
на велосипедната мрежа в и извън населените 
места; 

Увеличение на размера на самостоятелния 
бюджет за велосипедна инфраструктура на 
национално, регионално и местно ниво; 

Увеличение на броя общини с програми за 
инвестиции във велосипедна инфраструктура; 

2.4 Непрекъснатост на велосипедната 
инфраструктура (на всички нива – планиране, 
проектиране,  изпълнение и поддръжка) 

Подобрено лично възприемане на качеството 
и непрекъснатостта на велосипедната мрежа в 
и извън населените места; 
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2.5. Синергично обвързване на действията за 
подобряване на пътната безопасност и 
устойчивата мобилност 

Политиките и мерките за безопасност на 
движението по пътищата допринасят за 
увеличаване дела на алтернативните на 
автомобила начини на придвижване, в т.ч. и 
колоезденето; 

Нуждите на велосипедистите са включени при 
анализи на пътната безопасност, 
извършването на пътни одити и инспекции 

3. Специфична цел “Не е странно да си велосипедист” 

3.1. Привличане на по-широк кръг ползватели, по-
честа употреба и гъвкавост на пътуването „от 
врата до врата“  (Интермодалност и 
мултимодалност) 

Развитие на инвестициите във велосипедна 
инфраструктура и политики; 

Увеличен брой хора, използващи основно 
велосипед за ежедневно придвижване; 

Увеличен брой хора, използващи често или 
понякога велосипед за свои пътувания 
(мултимодалност-използване на велосипед за 
различни цели на пътуването); 

Увеличен брой хора, използващи велосипед 
във веригата на пътуването „от врата до врата“ 
(интермодалност - използване на велосипед 
изцяло или за част от пътуването); 

3.2. Популяризиране на колоезденето и 
толерантността между различните участници в 
движението 

Увеличение на дела на велосипедните 
пътувания спрямо всички видове пътувания (в  
modal split); 

Подобрено лично възприемане на имиджа на 
използването на велосипед за придвижване; 

Подобрено лично възприемане на сигурността 
на пътя от велосипедистите; 

Подобрено лично въприемане на имиджа на 
използването на велосипед за придвижване; 

Намаляване на абсолютния брой, както и 
относителния брой (абсолютния брой 
разделен на 100 000 д. население спрямо 
общо изминатите километри с велосипед за 
страната) на ранените и загиналите 
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велосипедисти за България;  

3.3. Планиране и изграждане на велосипедни 
паркинги до дома 

Налична национална или местна схема за 
подкрепа на изграждането на велосипедни 
паркинги в/до съществуващи жилищни сгради; 

Новите сгради се планират и изграждат с 
велосипедни паркинги; 

3.4 Стимулиране на изграждането на велосипедни 
паркинги в края на пътуването – до работно 
място, обществени сгради и др. 

Налична национална или местна схема или 
стимули за подкрепа на изграждането на 
велосипедни паркинги в/до работното място, 
обществени сгради и др.; 

Създадени ръководства, брошури с упътвания 
за качествено изграждане на велосипедни 
паркинги в края на пътуването; 

Създадени административни облекчения за 
изграждането на велосипедни паркинги; 

3.5 Развитие на система от услуги за 
велосипедистите 

Наличие на национален информационен 
портал за колоезденето (устойчивата 
мобилност) и  

Наличие на местна информация за 
колоезденето (устойчивата мобилност) 

относно велосипедна мрежа, планиране на 
маршрут, в т.ч. интермодално, възможност за 
резервация на място за велосипед във влака, 
тарифи, обществени велосипедни паркинги, 
система от обществени велосипеди,  места за 
ремонт; приветливи за велосипедисти места за 
настаняване, заведения и общ.места; 
информационни табла, информационни 
материали за колоезденето и др., 

както и увеличаване на разпространението и 
използването на  тези услуги. 

4. Специфична цел „Колоезденето е още един вид почивка“ 

4.1. Популяризиране използването на велосипед в 
свободното време 

Увеличен брой хора, използващи велосипед в 
свободното време; 
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Увеличен брой пропътувани км с велосипед в 
свободното време; 

4.2. Развитие на велосипедни маршрути  Увеличена дължина на поддържаната 
национална велосипедна мрежа; 

Увеличена дължина на разпознаваемите 
велосипедни маршрути; 

Нарастване на личната удовлетвореност от 
качеството на велосипедните маршрути за 
рекреация; 

4.3. Развитие на велосипедния туризъм като 
туристически продукт. 

Създадена национална платформа за 
планиране на велосипедни почивки 

Създадени сертификационни схеми за 
качество на туристически услуги за 
велосипедисти 

Увеличен брой приходи, реализирани от 
велосипеден туризъм 

4.4. Развитие на велосипедния спорт  Увеличен брой състезатели на шосейното,  
пистово и планинско колоездене; 

Увеличени възможности за практикуване на 
велосипеден спорт в населените места; 

Повишена категория на международната 
колоездачна обиколка на България 

5. Активни здрави деца 

5.1. Популяризиране на активното ходене на 
училище/детско заведение/университет; 

Увеличен процент на деца, ученици и 
студенти, достигащи до училище/детска 
градина с велосипед или пеша; 

Увеличен процент на деца/младежи, които 
достигат до училище с велосипед; 

Намаляване на процента на децата и 
младежите с наднормено тегло и със 
затлъстяване; 

5.2. Създаване на сигурни и привлекателни 
маршрути за придвижване пеша и с велосипед 

Подобрено лично възприемане на сигурността 
при придвижване пеша и с велосипед от 
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до училище/детско заведение/университет; децата/учениците/студентите; 

Увеличен брой на детските и учебни 
заведения, които се намират в и до зони с 
успокоено движение до 30 км/ч; 

5.3. Стимулиране на извънкласните активности, 
свързани с колоезденето и активното 
движение на децата и младежите; 

Увеличаване процента на децата, каращи 
велосипед в свободното си време; 

Увеличаване процента на децата и младежите, 
занимаващи се с професионално и любителско 
спортно колоездене; 

5.4. Изграждане на велосипедни паркинги в 
детските и учебните заведения; 

Увеличаване процента на велосипедните 
паркинги в детските и учебните заведения; 

Увеличаване процента на покритите 
велосипедни пакринги в детските и учебните 
заведения; 

Увеличаване процента на велосипедните 
паркинги с контролиран достъп в детските и 
учебните заведения 

 

Мерките за осъществяване на визията, специфичните цели и целите са разпределени по съответните 
области на въздействие, както следва в Глава 5 „Действия за развитие на велосипедни политики“. 
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4 Концепция за национална мрежа от 
велосипедни маршрути 

През територията на България са обособени двa международни велосипедни маршрута, които са част от 
Европейската мрежа от велосипедни маршрути ЕвроВело. Дунавският велосипеден маршрут (ЕвроВело 
маршрут номер 6) следва течението на р. Дунав от изворите до вливането на реката в Черно море. През 
територията на България маршрутът свързва дунавските крайбрежни селища по цялото протежение на 
крайбрежието. Пътя на Желязната завеса (ЕвроВело маршрут номер 13) следва пограничните територии в 
западната и южната част от страната. Маршрутът е трансграничен и свързва селища от двете страни на 
границата, съответно преминава през Сърбия, България, Северна Македония, Гърция и Турция. 

 
Карта на българските участъци от Дунавския велосипеден маршрут и Пътя на Желязната завеса 

Тези два международни маршрута формират своеобразна обиколка на граничните територии на север, 
запад и юг. От друга страна, към 2022 г. в България не съществуват други утвърдени велосипедни 
маршрути, които да свързват населени места и да се простират през територията на цялата страна.  
Същевременно, велосипедната свързаност се налага като тенденция в световен мащаб, така че да бъдат 
обезпечени възможностите както за туристически пътувания с различна продължителност, така и за 
придвижване на местните жители между съседни населени места.   
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4.1 ЦЕЛ, СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТ 

Концепцията за мрежа от национални велосипедни маршрути в България има за цел да определи 
основни направления за развитие на велосипедни маршрути, които да свързват страната в посока север-
юг и запад-изток. Изборът на направление се характеризира със следните особености: 

 - създаване на възможност за преминаване с велосипед през територията на страната за пътуващи 
от и към съседни на България страни; 

 - свързване на националните маршрути с маршрутите на съседните страни; 

 - свързване на участъците на ЕвроВело маршрут 13, където той преминава в съседни страни, така че 
да се получи непрекъснат национален маршрут;  

 - създаване на възможност за бъдещо свързване на участъци от националните маршрути чрез 
регионални и местни маршрути; 

 - свързване на големите населени места, в които се генерират основните туристически потоци, с 
туристическите дестинации, където се концентрират забележителностите и предлагането на туристически 
услуги; 

- съобразяване с релефа и други географски условия на страната, така че да се избегнат прекалено дълги и 
стръмни изкачвания, като същевременно маршрутите придобият тематичност основана на концепцията за 
туристическо райониране на България; 

- съобразяване с железопътната мрежа на страната, което да подобри достъпността на маршрутите и да 
осигури алтернативно придвижване в случай на необходимост. 

Първоначалното определяне на велосипедните маршрути от перспективата на международното и 
националното равнище позволява да се избегне разпокъсано възникване на местни и регионални 
маршрути, което впоследствие трудно би могло да се обособи като пълноценна йерархична мрежа. 
Същевременно, такова определяне налага огромна по обем работа, ако крайната му цел трябва да бъде 
детайлно определяна на всички трасета. Затова като основен резултат на настоящата концепция трябва да 
се разглежда определянето на основните направления (представени в схемата по-долу), които да бъдат 
следвани за определянето на национални велосипедни маршрути. Определянето на конкретните трасета 
следва да отчита редица съображения на местно равнище при планирането, изграждането на 
необходимата инфраструктура и реализирането на маршрутите като краен продукт.   

Нуждите и ползите от използването на велосипед при пътуванията започват да се налагат като 
обществено значими едва към края на ХХ и началото на XXI в. Към този период пътната мрежа вече е 
изградена въз основа на нуждите на автомобилния транспорт. Това създава съществени трудности при 
изграждане на велосипедна инфраструктура, която да е отделена, така че да ползва собствена мрежа от 
пътища и алеи. Затова в световната практика се е наложил подход на интегриране на велосипедната 
инфраструктура в рамките на съществуващата пътна мрежа чрез различни методи, вкл. нейното 
разширяване или за сметка на ползване на част от пространството определено за автомобилно движение.  
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Схема на основните направления на националните велосипедни маршрути 
 

Интегрирането на велосипедна инфраструктура, която да обезпечи мрежата от национални и 
велосипедни маршрути в България също следва да се съобрази с вече изградената пътна мрежа в 
страната. Това значително усложнява задачата по определяне на велосипедните маршрути. Затова, освен 
определяне на основните направления, настоящата концепция предлага като пример конкретни трасета 
на маршрутите, което цели да илюстрира възможностите за реализация на национална велосипедна 
мрежа. В процеса на реализация на всеки маршрут предложените трасета следва да бъдат подложени на 
детайлна оценка спрямо местните условия, преди да бъдат предприети конкретни действия. 

Националните маршрути и техните трасета в километри (представени на фигурата по-долу) са като следва: 

1. Искър-Струма – 445,5 км (жълто) 
2. Дунав-Черно море – 719,6 км (светло синьо) 
3. Янтра-Марица-Арда – 334,6 км (кафяво) 
4. Предбалкан – 824,0 км (тъмно зелено) 
5. Лудогорие – 220,2 км (оранжево) 
6. Подбалкански – 446,3 км (светло зелено) 
7. Черноморски – 343,6 км (тъмно синьо) 
8. Виа Диагоналис – 375,2 км (лилаво) 
9. Пътя на Желязната завеса – 949,5 км (червено) 
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 Схема на примерни конкретни трасета на националните велосипедни маршрути (подробна карта на www.bgcyclingplan.eu/map) 

4.2 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ТРАСЕ 

Ограниченията пред изграждането на един велосипеден маршрут могат да се групират около два основни 
принципа. На първо място е осигуряването на инфраструктура, която позволява безопасно и удобно 
пътуване на всички участници в движението. От друга страна интегрирането на велосипедни трасета в 
рамките на съществуващата пътна мрежа трябва да бъде изпълнимо от гледна точка на размера на 
необходимите инвестиции. Тези ограничения добавят набор от критерии, които са съобразени при 
определянето на примерните трасета на велосипедните маршрути: 

 - използване на второстепенни (алтернативни) пътища, които се характеризират с ниски нива на 
автомобилен трафик; 

 - използване на пътища със средни нива на автомобилен трафик, където има достатъчно място за 
изграждане на отделена велосипедна инфраструктура, вместо да се предпочете използването на 
алтернативни пътища, които значително биха удължили преминаването 

 - преминаване през "тесни места", когато липсват алтернативи, чрез мерки като ограничения на 
скоростта за автомобили, реализация на капиталоемки инвестиции, организиране на заместващи 
транспортни услуги; 

 - използване на неасфалтирани пътища, които след необходимото уплътняване на настилката, биха 
подобрили свързаността на мрежата.   
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4.3 ЩО Е ТО ВЕЛОСИПЕДЕН МАРШРУТ? 

Често не се прави особена разлика между понятията велоалея и велосипеден маршрут (виж глава 2.3.5). 
За целите на настоящия документ, обаче, е важно да бъде дадено добро определение на велосипедния 
маршрут. Една доста обща дефиниция определя велосипедния маршрут като географски свързан обект 
със специфични характеристики, който може да бъде обект на планиране, изграждане и целенасочен 
маркетинг. Една от основните характеристики, разбира се, е пътната инфраструктура, но освен нея за да 
бъде пълноценен един велосипеден маршрут се нуждае от съответните услуги (места за настаняване и 
заведения за хранене и развлечения, сервизи, магазини и др.), туристически забележителности, 
транспортна достъпност и информационна обезпеченост.  

Що се отнася до пътната инфраструктура, велоалеите съвсем не са единствена възможност при 
изграждане на велосипедния маршрут. За обособяване на маршрути със значителна дължина от порядъка 
на стотици километри е възможно използването на различни пътища. Това могат да бъдат спокойни 
местни пътища с много ниска натовареност с моторизиран трафик, полски пътища и горски пътеки с 
достатъчно плътна настилка и подходящо отводняване, самостоятелни велосипедни алеи или такива, 
които са изградени успоредно на главен път, пътища изградени върху диги и др. По този начин 
инфраструктурата, която формира велосипедния маршрут, представлява комбинация от различни пътища 
за да се сформира трасе с възможност за колоездене в продължение на дни, седмици, а защо не и повече 
от месец. Неделима част от инфрастуркутрата на велосипедните маршрути е правилното маркиране с 
насочващи табели, които осигуряват сигурност, комфорт и безопасност за колоездачите. Подробен анализ 
на характеристиките на инфраструктурата е представен в глава 2.3.3, 2.3.4 и 2.3.5, а възможните 
инструменти за реализация на велотрасе в глава 5.1.4. 

Важно е средата, през която преминава маршрутът да се отличава с атрактивни пейзажи, често 
преминаване през населени места, богатство от туристически забележителности. Велосипедни маршрути 
над 20-30 км. се нуждаят от места за настаняване и заведения за хранене. Допълнително удобство е 
наличието на сервизни пунктове и магазини за резервни части, както и разнообразие от услуги в 
населените места по маршрута.  

Транспортната достъпност е друг важен фактор за обособяване на велосипеден маршрут. Наличието на 
ЖП връзки е изключително удобно за пристигане и заминаване от и до участъка планиран за колоездене. 
Допълнително ЖП транспорт по направлението на маршрут позволява да бъдат съкратени някои участъци 
в случай на лошо време, прекалена умора или други непредвидени обстоятелства. 

За да се превърне един веломаршрут в завършен туристически продукт е необходимо той да бъде 
популяризиран. Това включва достъпна и подробна информация за планиране на пътуването преди 
заминаване, както и информация на място по време на самото пътуване под формата на информационни 
табели, материали в местата за настаняване и туристическите информационни центрове, електронни 
приложения.  
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5 Действия за развитие на велосипедните 
политики 

5.1 ВЕЛОСИПЕДНИ ПОЛИТИКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Одитът на велосипедната политика в Република България (Приложение 1 към настоящия документ) и 
анализът на съществуващото положение сочат, че планирането и изпълнението на велосипедна 
инфраструктура на национално и регионално ниво на практика липсват, а местното ниво има нужда от 
подобряване качеството на планираната и изпълнената велосипедна инфраструктура. Често местните 
власти въвеждат велосипедната инфраструктура колебливо, има случаи дори на премахване/отказване от 
изпълнение на заложени велосипедни трасета в основни планиращи документи (общи устройствени 
планове, планове за устойчива градска мобилност, планове за интегриран градски транспорт). От ключово 
значение е да има национално звено, работещо за развитие на велосипедния транспорт и туризъм, на 
устойчивата мобилност и което да даде така необходимата подкрепа от националното ниво към 
местното ниво за политики за устойчив транспорт.  

Съществуващата практика за маркиране на велосипедни маршрути в планините и по „черни пътища“, 
както и опитът с провеждането на Евровело 6 – Дунавския велосипеден маршрут и Евровело 13 – 
маршрутът по Желязната завеса, показват, че е необходимо въвеждането на ясни правила и правомощия 
за планиране,  изграждане, съхраняване на информация, контрол, стопанисване и опазване на 
велосипедните маршрути. 

5.1.1 Национално ниво 

Популяризирането на велосипедния транспорт, туризъм и спорт покрива редица цели и заложени мерки в 
национални стратегически документи от различни сфери – развитие на устойчива транспорт, подобряване 
на безопасността на движението по пътищата, устойчив туризъм, развитие на региони, качествена градска 
среда, намаляване замърсяването на въздуха и въздействието върху климатичните промени, превенция 
на предотвратими болести и намаляване нивата на наднормено тегло и затлъстяване, опазване на 
общественото здраве и възстановяване от кризата в следствие пандемията от Covid-19, създаване на 
„зелени“ работни места и декарбонизация на икономиката; насърчаване развитието на спорта за всички и 
др. 

За да се твърди, че има подкрепа за колоезденето на национално ниво, не е достатъчно споменаването в 
националните стратегии. Трябва да се отчетат конкретни параметри по напредъка и взетите мерки. 
Подкрепата за развитие на велосипедния транспорт, туризъм и спорт на национално ниво следва да 
включи: 
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- Изграждане на административна структура и експертен капацитет за развитие на велосипедния 
транспорт, туризъм и спорт - припознаване на карането на велосипед като вид транспорт на 
национално ниво, определяне на ресорно звено/министерство, което да развива дейност по 
популяризиране на карането на велосипед (или устойчивата мобилност като цяло), дейност на 
постоянна национална велосипедна работна група, определяне на отговорности по планиране, 
изграждане, съхраняване на информация, контрол, стопанисване и опазване на велосипедните 
маршрути на национално и регионално ниво; интегриране на темата в работата на министерства и 
звена, косвено свързани с колоезденето; активна комуникация между отговорните звена;  

- Създаване на национална политика за развитие на велосипедния транспорт, туризъм и спорт – 
приемане на национален велосипеден план/план за устойчива мобилност, създаване и 
изпълнение на програма, план за действие в подкрепа карането на велосипед/устойчивата 
мобилност, определяне на национални приоритети и задачи, разпределение на задачи и 
отговорности; 

- Планиране и изграждане на национална велосипедна инфраструктура, планиране и изграждане на 
регионална велосипедна инфраструктура - координирано с областните управи;  

- интегриране на действия за развитие на мрежа от национални велосипедни маршрути и 
популяризиране на велосипедното движение в Националната концепция за пространствено 
развитие, както  и в последващи оценки и актуализации на този документ; 

- Включване в ИТС за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и ПИРО на ясно 
идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска мобилност, съдържащи 
всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност, разработени в съответствие с 
Пакета за устойчива градска мобилност на ЕК, съгласно Концепцията за планове за устойчива 
градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913)“. Това е условие 
за финансиране на мерки за устойчива мобилност по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (МС, НПВУ, 2022) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (МРРБ, Актуализиран 
проект на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. , 2021, стр. 33-34, 65); 

- Подкрепа за местните и регионални власти за планирането, изпълнението, популяризирането на 
велосипедния транспорт – финансова, експертна; 

- актуализация на нормативната уредба в подкрепа на развитието на колоезденето и изграждането 
на велосипедна мрежа;  

- създаване на административни облекчения и стимули в подкрепа на колоезденето; 

- издаване на подкрепящи колоезденето ръководства, брошури, материали – за регионални и 
местни власти, възложители, проектанти, велосипедисти, организации/институции, които да 
управляват мобилността на свои служители, посетители (детски и учебни заведения, компании, 
институции и др.); активно насърчаване на партньорства, обмен на знания между общините, 
осигуряване на екпертна подкрепа за местното ниво; насърчава сформиране на екипи в общините, 
които да се занимават с развитие на устойчивата мобилност - дава насоки за управление на 
дейността, вкл. за събиране и използване на данни; 
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- проучване, координиране и организиране изготвянето на изисквания и/или сертификационни 
схеми за качество на туристически услуги; 

- изготвяне на изисквания (минимални и високи) за качество на велосипедна инфраструктура, 
включени в нормативна уредба, ръководства, наръчници, указания и др.;  

- комуникация с обществеността по темите за националните политики за устойчив 
транспорт/колоездене;  

- организиране и координиране на национални кампании, подкрепящи колоезденето; 

- мониторинг и анализ на националните политики, събиране на данни на национално ниво, 
изследване на потребителските нужди, и др.  

5.1.2 Регионално ниво  

Регионалното ниво следва да подпомага изпълнението на националните политики за развитие на 
колоезденето като: 

- Определи отговорности и интегрира националните и регионални политики за развитие на 
велосипедния транспорт в дейността на своите служители и областните комисии по безопасност 
на движението по пътищата, областните експертни съвети по устройство на територията и 
организациите за управление на туристически район (ОУТР) (виж и глава 2.4);   

- Интегриране на действия за развитие на мрежа от национални и регионални велосипедни 
маршрути и популяризиране на велосипедното движение в регионални стратегически документи: 

o Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2, 

o План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по 
пътищата,  

o Областна стратегия за развитие на туризма  

 както и в оценки и актуализации на тези документи; 

- подпомага събирането на информация и заинтересовани лица за планирането на по-гъста 
велосипедна мрежа на регионално ниво;  

- осъществява координация между стопаните на пътища, общините и областно пътно управление 
във връзка с планиране и изпълнение на мерките за развитие на националната и регионална 
велосипедна мрежа, включването велосипедни пресичания;  

- стимулира и контролира местните власти за изпълнение на по-качествена велосипедна 
инфраструктура, на изискванията за велосипедна инфраструктура и подкрепата за алтернативните 
форми на придвижване;  
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- извършва оценка и подготовка на инвестиционна програма по отношение на регионалната 
велосипедна инфраструктура и я интегрира с план-програмата за изпълнение на областната 
политика по безопасност на движението по пътищата; анализира местата за поддръжка на 
велосипедната инфраструктура, рисковите места за велосипедистите, анализира нуждите на 
велосипедистите и възможностите за подобрения на велосипедната инфраструктура и 
изграждането на алтернативни велосипедни трасета.   

5.1.3  Местно ниво 

Въпреки че местните велосипедни политики, планиране и изграждане на велосипедна инфраструктура са 
в правомощията на общинските власти, то взаимодействието на националното и регионалното с местното 
ниво – комуникация, експертна подкрепа, финансиране, може да подпомагат общините в: 

- Планиране на пълноценна, свързана и непрекъсната велосипедна мрежа, провеждаща 
националната и регионална велосипедна мрежа през урбанизираните територии;  

- Интегриране на действия за развитие на мрежа от национални, регионални и местни велосипедни 
маршрути и популяризиране на велосипедното движение в общински стратегически и планови 
документи – Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО), Планове за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ), Общ устройствен план, Генерален план за организация на движението и др. 

- включване в ПИРО на ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска 
мобилност, съдържащи всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност, 
разработени в съответствие с Пакета за устойчива градска мобилност на ЕК, съгласно Концепцията 
за планове за устойчива градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията 
COM(2013) 913)“. Това е условие за финансиране на мерки за устойчива мобилност по 
Националния план за възстановяване и устойчивост (МС, НПВУ, 2022) и Програма „Развитие на 
регионите“ 2021-2027 (МРРБ, Актуализиран проект на Програма „Развитие на регионите“ за 
периода 2021 – 2027 г. , 2021, стр. 33-34, 65); 

- Проектиране, изпълнение и поддръжка на висококачествена, безопасна и комфортна велосипедна 
инфраструктура, провеждаща велосипедното движение непрекъснато, без отклонения от 
нормативните изисквания; 

- Създаването на разпознаваеми пътни ситуации, подсказващи ясно очакваното поведение на 
участниците в движението, съобразени с мерките за стимулиране на алтернативни начини на 
придвижва и гарантиране безопасността на уязвимите участници в движението; 

- Изграждане и разширяване на зони с успокоено движение (зона 30); 

- Осъществяване на политики за стимулиране на алтернативната мобилност край детски и учебни 
заведения; 

- Провеждане на политики за популяризиране на велосипедния транспорт, кампании, осигуряване 
на услуги за велосипедисти, комуникация с обществеността и др. 

Същевременно обратната връзка от общините може да бъде полезна на националното ниво за: 
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- Анализ на ефективността на нормативната уредба и нововъведения в нея; 

- Актуализиране на нормативната уредба в полза популяризиране на колоезденето; 

- Адресиране на конкретни нужди, проблеми, свързани с устойчивата мобилност, които да бъдат 
решени за цялата страна чрез експертна оценка, ръководства, брошури, насоки, финансиране и 
др.; 

- Подобряване събираемостта на информация за велосипедното движение и безопасността на 
движението по пътищата; 

- Коригиране на национални и регионални велосипедни политики и мерки. 

5.1.4  Потенциални инструменти за осъществяване на велосипедни 
маршрути през различните видове територии  

По-долу се разглеждат възможностите за преминаване на велосипедни маршрути през различните 
видове територии, какви инструменти предлага действащата нормативна уредба или има потенциал да 
предложи след извършване на необходимите нормативни изменения в тази връзка. Това е 
инструментариума, с който възложителите и проектантите разполагат за реализиране на националната, 
регионалната и местната велосипедна мрежа. 

5.1.4.1 Провеждане на велосипедното движение по пътната мрежа – маркиране 

 

 

Снимка: Петя Донева Изображение: извадка от становища на Българска асоциация за 
алтернативен туризъм и на сдружение „Велоеволюция“ относно Проект 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23 юли 
2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, представен за 
обсъждане на 14.10.2021 г. в рамките на МРГ, създадена със Заповед 
РД-02-14-512 / 3.06.2019 г. 

- Препоръчително използване на местни пътища и пътища III клас на републиканската пътна мрежа; 

- По възможност да се избягват републикански пътища I и II клас;  

- Подходящо за пътища с ниска интензивност на автомобилното движение – до 2500 среднодневна 
годишна интензивност; (от ръководство „Design Manual for Bicycle Traffic”, C.R.O.W., 2007) 
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- Препоръчително ограничение на скоростта в опасни участъци – стеснения, лоша видимост, 
пресичания и др.; 

- При невъзможност да се осигури безопасността на участниците в движението – преминаване към 
инфраструктура с по-висока степен на защита; 

- В нормативната уредба липсват пътни знаци за обозначаване на велосипедни маршрути – както за  
пътища, така и в градска среда (виж глава 2.3.4 и 2.3.5); 

- Общините имат право да маркират велосипедни маршрути през урбанизираните територии. 

Насоки за действие: 

- Включване в нормативната уредба на изисквания за вида на велосипедната инфраструктура от 
местно, регионално, национално и международно ниво по пътната мрежа спрямо интензивността 
на автомобилното движение, класа на пътя и др. 

- Да се създадат критерии за идентифициране на опасни места за велосипедисти и 
изисквания/насоки за тяхното обезопасяване. 

- Да се въведат пътни знаци за обозначаване на велосипедни маршрути от международната и 
националната класификация в (МРРБ, Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с 
пътни знаци) и за означаване на участъци, които са част от утвърдени велосипедни маршрути с 
комбинация от знак А20 и табела Т2 за пътни участъци с дължина над 50 м, по които е възможно 
движението на колоездачи по пътния банкет или платното за движение; 

- Да се препоръча общините да интегрират в своите наредби за организация на движението табели 
за велосипедни маршрути от международната, националната класификация и регионална 
велосипедна мрежа. 

5.1.4.2 Провеждане на велосипедното движение по пътната мрежа – стабилизиран банкет, 
водеща ивица 

   
Кюстендилска област 
снимка: Google.com 

Перу, снимка: Петя Донева Перу, снимка: Петя Донева 

- Подходящо за пътища с достатъчно широки пътни ленти (т.е. вече мястото за пътя е отредено) и за 
решаване на тесни места, излизане за кратко на велосипедния маршрут на пътната мрежа, 
оформяне на безопасни пресичания;  

- Дава възможност за по-нискобюджетни решения за провеждане на велосипедния маршрут, когато 
това не е в конфликт с безопасността на движението по пътищата; 
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- Велосипедистите имат право да използват за движение пътния банкет, ако той е годен за това 
(чл.15, ал.5 от ЗДвП); 

- движението на велосипедисти е опасност от втора степен в зоната за безопасност на пътя при 
скорости >= 50 км/ч;  

- стабилизирането на банкета е мярка за обезопасяване на опасностите – за III клас и местни пътища 
с ограничение на скоростта до 60 км/ч и до 1000 МПС/24 ч; за I, II и III клас с ограничение до 100 
км/ч при интензивност до 3000 МПС/24ч. Над тези стойности са необходими ограничителни 
системи за пътищата съгласно БДС EN 1317 (Чл.74, ал.7 и Таблица 19 от  (МРРБ, Наредба РД-02-20-
2/2018 за проектиране на пътища));  

- На практика неизползваемо/забранено при сегашната нормативната уредба поради: 

o напречен наклон на банкетите и риголите е твърде голям и опасен за велосипедистите 
(напречният наклон на банкетите се приема 6% (Чл.87, ал.1, (МРРБ, Наредба РД-02-20-
2/2018 за проектиране на пътища)). Напречния наклон на велосипедните алеи в 
Приложение 8 към чл.62, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ) е 1.5%, 
препоръчителен страничен наклон в ръководства 1-2%, за повърхности, различни от бетон, 
асфалт – до 5 % (Accessibility Guidelines for Outdoor Developed Areas, The United States 
Access Board); 

o широчината на банкетите и риголите е недостатъчна и няма нормативна възможност да се 
изпълни по-голяма (1.0 м за профили Г6, Г8, 1.25 м за профил Г9, 1.5м за профил Г10.5 
(чл.75, ал.1 и Таблица 20 на (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища), 
риголи – 0.8-1.0 м); 

o широчината на водещата ивица за двулентови пътища (профили Г8, Г9, Г10.5) е фиксирана 
на 0.25 см без нормативна възможност да се изпълни по-голяма; 

o няма предвидена възможност да се оформи ивица, годна за движение на велосипедисти и 
други бавнодвижещи се ППС между банкета и крайната линия, очертаваща границите на 
платното за движение.;  

o Няма предвидена възможност за оформяне на допълнителна лента за бавнодвижещи се 
ППС, пригодена за движение на велосипедисти. 

Насоки за действие: 

- Да се проучи възможността за въвеждане в нормативната уредба на годни за колоездене банкети 
и риголи – наклони, широчини, материали; 

- Да се проучи възможността за въвеждане в нормативната уредба на ивица/лента, годна за 
колоездене, разположена между пътната лента и банкета; 

- Да се въведат изисквания за изпълнение на банкет, в т.ч. да не се използват едри фракции за 
финишен слой за всички пътища (поради опасност от изхвърчане на камъни, също лесно се 
разпиляват и по пътното платно). 
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5.1.4.3 Провеждане на велосипедното движение по пътната мрежа – велосипедни алеи 

  
Бургас-Созопол, снимка: стоп-кадър на видео на 
burgas1.org 

Велосипедна и пешеходна алея Златица-Пирдоп, снимка: 
maps.google.com 

- Разполагане на велоалеята в обхвата на пътното платно; (има противоречие на чл. 68 от (МРРБ, 
Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища) с чл.5, ал.6а от (НС, Закон за пътищата)); 

- Не е регламентирано разполагането на велосипедна алея/маршрут едновременно в обхвата на 
пътя и извън обхвата на пътното платно – в сервитутна ивица, берма, друго; 

- Ограничаващо условие за включване на велоалея като елемент на пътното платно при 
необходимост (чл. 59, ал. 1, т. 6, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища)) и 
изискване за минимум 30 (90) велосипедиста за върхов час (чл.93, (МРРБ, Наредба РД-02-20-
2/2018 за проектиране на пътища)). Възможно е прилагането на §6, ал.2  от ПЗР на (МРРБ, Наредба 
РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища) за отклонение от техническите изисквания с 
разрешение от министъра на РРБ. Въпреки това доказването на необходимост и преминаването 
през отклонения от нормативните изисквания не действа стимулиращо за развитието на 
велосиепдните маршрути; 

Насоки за действие: 

- Да се коригира (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища) така че да съответства 
на (НС, Закон за пътищата) по въпроса за разполагане на велоалеята спрямо обхвата на пътя; 

- Да се включи в (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища) възможността за 
изпълнение на велосипедна алея при наличие на инициатива и да отпаднат ограниченията за 
минимална интензивност на велосипедното движение; 

- Да се приемат изменения в (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища) за 
недвусмислено дефиниране на широчините на велосипедните алеи, придружено със схеми на 
всички възможни варианти, разположени компактно на едно място в документа, да се включват 
текстове с изисквания за банкета на велосипедната алея; 

- Да се проучи възможността за изменение на (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на 
пътища) относно разполагане на велосипедна алея едновременно в обхвата на пътя и извън 
обхвата на пътното платно. 
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5.1.4.4 Провеждане на велосипедното движение в урбанизираните теритурии 

   
снимкa: maps.google.com снимкa: Петя Донева снимкa: Петя Донева 

Велосипедно трасе в урбанизираните територии може да бъде реализирано самостоятелно или в 
комбинация от (чл.39, ал.2, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ)) : 

- самостоятелна велосипедна алея; 

- велосипедна алея; 

- велосипедна лента; 

- споделено с пешеходното движение при определени условия – споделена алея със или без 
указано място за движение; пешеходни зони с разрешено велосипедно движение с или без часово 
ограничение; (виж също чл.36, ал.3, т.2, т.3 и т.4 от (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ) ) 

- част от пътното платно на улица, споделено с автомобилното движение, за което не се изисква 
маркиране и означаване на велосипедна лента;   

- споделена за всички участници в движението улица.  

Насоки на действие: 

- актуализация на нормативната уредба след обратна връзка от възложители, проектанти и 
заинтересовани лица; 

- изготвяне на национално ръководство за организиране на зони с успокоено движение, насрещно 
движение на велосипедисти по еднопосочни улици (чл.74, ал.1 и схема 36 на Приложение 16 от 
(МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ)), актуализиране на нормативната рамка за тях при 
необходимост. 
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5.1.4.5 Провеждане на велосипедното движение извън урбанизираните територии и извън 
пътната мрежа – самостоятелни алеи 

  
край Зволе, Нидерландия,  
снимка: Петя Донева 

Царево, снимка: Петя Донева 
 

край Вастерас, Швеция,  
снимка: Петя Донева 

 

- Може да бъде обособено като самостоятелена велосипедна алея, самостоятелна алея за 
пешеходно и велосипедно движение; 

- В нормативната уредба липсва понятието зелен път (greenway) –  споделени пътища за 
пешеходци, велосипедисти, ездачи в рекреационна среда; 

- За този тип инфраструктура извън урбанизираните територии няма ясни нормативни изисквания;  

- обикновено се процедира като ПУП-парцеларен план, НТП „Територия на транспорта“; 

Насоки за действие: 

- Да се идентифицира в какъв вид нормативен документ могат да се впишат изисквания за 
самостоятелна велосипедна алея, самостоятелна алея за пешеходно и велосипедно движение и 
зелен път (greenway) като се създадат съответните нормативни изисквания. 

5.1.4.6 Провеждане на велосипедното движение извън урбанизираните територии и извън 
пътната мрежа – „черни пътища“ 

 
снимки: Петя Донева 
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- Използва се условен термин „черни пътища“ – пътища в земеделски и горски територии, някои от 
тях могат да попадат в защитени територии; 

- Път в земеделски територии – определени са в кадастъра като вид територия „Земеделска, НТП За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ ; 

- Път в горски територии – определят се в горскостопанските планове и карти; 

- Приложимо за местни и регионални велосипедни маршрути; 

- Проблеми с настилката след провеждане на сечи, оран и други дейности, свързани с ползването 
на териториите, както и при мокро време. 

Насоки за действие: 

- Да се проучи възможността за нормиране на планирането на велосипедни маршрути през 
различни видове територии, управление на информацията за тях, интегриране в съотносимите за 
територията планове, регламентиране употребата на настилки, подходящи  за колоездене, 
маркировка, поддръжка/възстановяване на настилката. 

5.1.4.7 Провеждане на велосипедното движение край водни обекти 

 
снимки: Петя Донева 

- Някои пътища край водни обекти могат да бъдат в земеделски или горски територии; 

- Някои могат да не са обособени като пътища, а да са определени в кадастъра като вид територия 
„Територия, заета от води и водни обекти» 

- Движението на ППС в територии, заети от водни обекти, не е засегнато в Закона за водите, 
плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения, 
генерални планове на ВиК системите;. 

Насоки за действие: 

- Да се идентифицира под каква форма се съхраняват данни за пътища и съоръжения, годни за 
колоездене, в територии, заети от води и водни обекти; 

- Да се идентифицира каква е нормативната възможност за изграждане на велосипедни и 
споделени алеи в територии, заети от води и водни обекти и използване на съоръжения в тях за 
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колоездене (диги); да се дадат предложения за съответните изменения в нормативните 
документи. 

5.1.4.8 Провеждане на велосипедното движение по/край линейна техническа инфраструктура 

 

 

Трасе на колектор край гр.Банкя 
Снимка: Радостина Петрова 

 

Изображение: Извадка от проект на велосипедна и пешеходна София-
Банкя, частично разположена върху сервитута и трасето на канален 
колектор 

- по / край технически проводи – газопроводи, електропроводи, канализационни колектори и др.; 

- може да бъде комбинирано с учредяване на право на преминаване през чужд имот в сервитутната 
ивица на техническата инфраструктура; 

Насоки за действие: 

- Да се идентифицира дали има нормативни или административни спънки за използването на този 
вид преминаване за велосипедисти и пешеходци; има ли възможност да се облекчат процедурите; 
да се събере обратна връзка от приложени ситуации и съдебна практика. 

5.1.4.9 Провеждане на велосипедното движение чрез учредяване на право на преминаване през 
чужд имот  

 

 

Снимка: велоклуб Устрем Изображение: Извадка от КТС на НПЗ Хладилника-Витоша, София – 
пешеходна алея през частен имот в сервитутна ивица на колектор 
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- Правото на преминаване през чужд поземлен имот е уредено в чл.192, ЗУТ – учредява се с 
договор с нотариална заверка; заповед на областния управител (държавни имоти), заповед на 
кмета на общината (общински имоти); 

- Могат да се използват сервитути на линейни обекти, противопожарни ивици, противопожарни 
пътища. 

Насоки за действие: 

- Да се идентифицира дали има нормативни или административни спънки за използването на този 
вид преминаване за велосипедисти и пешеходци; какви са процедурите за учредяване на право на 
преминаване и съответно изграждане на велосипедна алея/велосипеден маршрут; има ли 
възможност да се облекчат процедурите; да се събере обратна връзка от приложени ситуации и 
съдебна практика и при необходимост да се изготвят предложения за изменение на нормативната 
уредба; 

5.2 БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

В областта на безопасността на движението на пътищата (БДП) е изготвена Национална стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. Заложената в нея визия за 
„Универсална безопасна мобилност“ и цели отчитат необходимостта от насърчаване на придвижването с 
транспорт, алтернативен на личните  автомобили.  

Ръководенето, координацията и контролът на изпълнението на държавната политика за повишаване 
безопасността на движението по пътищата се осъществява от Държавната агенция по безопасност на 
движението по пътищата (ДАБДП). Във връзка с изпълнението на стратегията по БДП, тя подготвя 
тригодишни Планове за действие по БДП и докладва напредъка по тях, одобрява областните програми за 
БДП и наблюдава изпълнението им, извършва системен анализ на безопасността на движението по 
пътищата и оценка на риска. 

Настоящия национален велосипеден план предлага синергичен подход с политиката за безопасност на 
движение по пътищата. Гледната точка на НВП дава широк набор от мерки, свързано с визията, 
специфичните цели и целите, заложени в плана (виж глави 3.1, 3.2 и 3.3). Мерките от НВП, свързани с 
безопасността на движение по пътищата не противоречат и допълват целите за универсална безопасна 
мобилност, заложени в (ДАБДП, Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в 
Република България 2021-2030 г. ). Синергичните действия и мерки от НВП и (ДАБДП, Национална 
стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. ) ще доведат до 
популяризиране на велосипедния транспорт, туризъм и спорт и подобряване на безопасността на 
движение по пътищата на велосипедистите.  

Необходимият напредък в областта на БДП по отношение на развитието на велосипедното движение е 
свързан със:  

- Създаване на пътна инфраструктура, подходяща за използване от всички възрасти (виж 8 to 80 
cities) ,в т.ч. велосипедни трасета и тротоари за велосипедисти до 12 г.; 
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- Насърчаване изпълнението на мерки, които едновременно подобряват БДП и стимулират 
алтернативните начини на придвижване; съответно избягване прилагането на мерки, които са в 
ущърб на развитието на устойчивия транспорт; 

- Подобряване на БДП на съществуващи велосипедни трасета, в т.ч. изпълнени по стари нормативни 
изисквания; създаване на възможности за безопасно излизане с велосипед от градовете; 

- Въвеждане на високи изисквания за пътната безопасност на велосипедистите на кръстовища и 
пресичания, в т.ч. и на кръстовища, до които не достига обособена велосипедна инфраструктура 
(напр. велосипедна инфраструра само в кръстовището, възможност за двустепенни леви завои и 
др.); 

- Спазване на изискванията за планиране на кръстовищата за всички участници в движението, 
непрекъснатост на велосипедните трасета в зоната на кръстовища, начало и край на велосипедно 
трасе велосипедното движение задължително се включва в автомобилното движение (чл.40, 
(МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ)); използване на отклонения от нормативната уредба 
само в предвидените в (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ) случаи и процедури при 
доказани технически параметри на безопасност; 

- Включване на нуждите на велосипедистите при оценка, одити и инспекции на пътната 
безопасност, в т.ч. и  на места без отделена велосипедна инфраструктура (за велосипедисти, 
движещи се по пътното платно по ЗДвП); 

- Създаване на лесно разпознаваеми за всички участници в движението пътни ситуации; 
подобряване на видимостта на и към велосипедистите, ясно подчертаване на предимството на 
велосипедистите, когато го имат; 

- Създаване на нормативна рамка за подобряване на безопасността на движение по пътищата за 
велосипедистите: 

o повдигане на дискусии с широк кръг заинтересовани лица и проучване на опит в други 
страни и ЕС относно определяне на правило за минимално отстояние при изпреварване на 
велосипедист от МПС и възможността за интегриране в нормативната уредба; 

o Създаване на благоприятни правила за движение на велосипедисти в група – повдигане на 
дискусии с широк кръг заинтересовани лица и проучване на опит в други страни и ЕС 
относно правилата за движение на велосипедисти в група: необходимостта от 
придружаващ автомобил или мотоциклет отпред и отзад на групата, регламентиране на 
карането рамо до рамо; велосипедистите в група да не са задължени да използват 
велоалеите и възможността за интегриране в нормативната уредба; създаване на ясна 
законова възможност велосипедити-придружители на деца с велосипеди да използват и 
площи, предназначени за пешеходци при липса на изградена велосипедна 
инфраструктура; 

- Стимулиране на общините да планират, изпълнят и използват трафик градини - детски вело- и авто 
градчета в чл.58, ал.3 на (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2017 за ППКТСУТ) (пример: трафик градина от 
50-те години на 20 в. в Утрехт, Нидерландия) 
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- Създаване на пътна обстановка около учебните и детските заведения, улесняваща достигането 
пеша, с велосипед и обществен транспорт – зони с успокоено движение/зони 30, училищни улици 
(виж инициативата на италианската пътна полиция school streets на Болцано, Италия), ставаща все 
по-популярна по света); 

- Увеличаване на способността и увереността на децата да карат велосипед в реални условия както 
и да бъдат подготвени при промени в навиците им за мобилност (напр. 12 годишна възраст вече 
нямат право да използват тротоари и 13-14 годишна възраст се преместват в ново училище); 

- Създаване на програма (включване в съществуващи програми по БДП) за обучение по безопасно 
каране на велосипед в градски условия в училищата; обучаване на обучители за безопасно каране 
на велосипед в градски условия; 

- Подобряване на обучението на шофьори относно пътни ситуации с велосипедисти;  

- Създаване на комуникационни кампании и материали, насочени към велосипедистите, относно 
безопасното придвижване и отговорностите на велосипедистите; 

- Изготвяне на насоки за извършване и публикуване на данни и анализи за устойчива мобилност и 
пътна безопасност, свободно достъпни за обществеността; извършване на регулярни 
преброявания за мобилност; 

- Отчитане на пострадалите велосипедисти при ПТП в зависимост от пропътуваното разстояние с 
велосипед, за да може да бъде отчетена промяната в данните за ПТП спрямо интензивността на 
използване на този вид транспорт; 

- Систематизирано събиране на данни за велосипедното движение - геолокализация на ПТП, 
автоматизирано наблюдение, сигнали на граждани за опасни места и др.; 

- Събиране на данни за пътни инциденти от вида велосипедист-пешеходец, велосипедист-ИЕПС 
(ел.тротинетка); велосипедист-велосипедист; сам велосипедист (без участие на други участници в 
движението); 

- Събиране на данни за леки ПТП с велосипедисти и близки до ПТП ситуации (near miss) – формално 
и/или неформално (чрез доброволно регистриране на инцидента); 

- Улеснен достъп до данните за ПТП от общинските власти в анализирането на опасни за 
велосипедистите места и предприемане на мерки по подобряване на БДП при тях; 

- Наличие на отворени за обществеността данни за ПТП с подробна информация за видовете 
участници в движението, геолокация, час, място на възникване, работни причини за възникване на 
ПТП, възможност за кръстосани анализи с наличните данни и др.; 

- облекчение на административните процедури и съкращаване на времето за връщане на разкрит 
регистриран откраднат велосипед на собственика му; 
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5.3 ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ 

Придвижването с велосипед се разглежда като част от политиките за устойчива мобилност поради 
значителния потенциал за превоз на хора без отделяне на емисии. Инфраструктурата за велосипеден 
транспорт благоприятства използването и на други видове превозни средства за микромобилност – 
немоторни, индивидуални електрически превозни средства, както велосипеди и тротинетки, така и 
колички за хора в неравностойно положение. Важна част от велосипедната инфраструктура е 
велосипедното паркиране – паркиране в/до дома и при крайната цел на пътуване. Велосипедният 
транспорт се развива успешно в комбинация с другите видове обществен транспорт – основно градски и 
ЖП транспорт. Практиките за увеличаване на ареала за събиране на пътници на спирки, включват 
развитие на довеждаща велосипедна инфраструктура и надеждни велосипедни паркинги, чрез което 
комбинираните пътувания велосипед + влак или велосипед + автобус привличат повече пътници. 
Увеличаващото се търсене и използване на електрически велосипеди и други индивидуални електрически 
превозни средства добавя необходимост от осигуряване на възможности за зареждането им както в 
местата на домуване, така и в някои целеви точки за ежедневни пътувания. Наличието на добра 
велосипедна инфраструктура е предпоставка за увеличаване на дела на велосипедните пътувания както в 
градски условия, така и по отношение на междуселищни пътувания. 

Всичко това очертава няколко основни цели и нужди за развитие на велосипеден транспорт в България: 

- Значително увеличаване на темповете на изграждане на велосипедни мрежи в градовете. 
Прилагане на добри практики в планирането; координация на усилията между съседни общини;  
приоритетни инвестиции в места с необходимост от превоз на значими групи хора, включително 
деца и младежи; съчетаване на транспортната функция на велосипедната инфраструктура с 
функция туризъм и отдих; 

- Повишаване на качеството  и безопасността на велосипедната инфраструктура, чрез повишаване 
на знанията и капацитета за дизайн на инфраструктурата според принципите за безопасност, 
свързаност, удобство и привлекателност на велосипедните мрежи. Насочване на усилия към 
велосипедна инфраструктура, безопасна и удобна за деца и младежи; 

- Провеждане на целенасочени политики за улесняване на велосипедното паркиране – до дома, 
при местата за учене и работа, при транспортни възли; 

- Пълноценно интегриране на велосипедите в транспорта, създаване на интермодални терминали 
и системи за споделено ползване на велосипеди; 

- Целенасочена подкрепа за насърчаване избора на велосипед като част от транспортния микс; 
популяризиране на възможностите за велосипеден транспорт на местно и регионално ниво; 

- Събиране на данни за велосипедното движение в структуриран вид (вкл. автоматизирано) с цел 
мониторинг и оценка на основни показатели и направляване на инвестициите в инфраструктура, 
услуги и комуникация за велосипеден транспорт. 
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5.4 ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ 

Велосипедната инфраструктура между населените места може да служи като основа за развитие на 
туристически дестинации в допълнение на транспортната си функция. В същото време туризмът се нуждае 
от инфраструктура за активен отдих – достатъчно удобна, безопасна, в привлекателна среда и с грижа към 
интересите на различни групи ползватели.  

„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). 

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.“ 

(Калоянов, 2019) 

Велосипедното пътуване се отличава от възприятието на някои колоездачни спортове като “екстремни” и 
свързаният с тях риск, като за целите на настоящия план то се възприема като мека форма на туризъм, 
достъпна за по-широк кръг ползватели – семейства с деца, начинаещи велосипедисти, любители на 
колоезденето с цел отдих, пътешественици на дълги разстояния с велосипед,  и др.  

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; 
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- „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. 

(Калоянов, 2019)  

В България се практикуват различни типове колоездене като шосейно колоездене, планинско колоездене 
и свързаните с тях дисциплини. Извън спортната дейност за  любители на колоезденето се организират 
състезания и събития като фестивали, обиколки, изкачване на върхове и др., които се радват на все по-
голяма популярност. В последните няколко години провеждането на събития бе силно повлияно от 
ограниченията за масови събития заради пандемията с covid-19. Въпреки това почти целогодишно е 
запълнен колоездачният събитиен календар – шосейни бреветни карания, събития като Зелен маратон 
Варна, Обиколка на варненското езеро, Изкачване на вр.Ботев, Байк и Рън за Чепън, По пътеките на 
Ботевата чета, Спици и Бодли, Джуренец Куест, Дунав Ултра и много други. Разпределенията на събитията 
из страната зависи както от наличието на активни туристически колоездачни клубове, велосипедни 
организации и бизнеси, така и от възможностите на местните власти за съдействие при популяризиране 
на събитията и местни забележителности. Организаторите често предвиждат занимания за деца, за 
семейства, различни възрасти, като част от категориите на състезанията или като отделни съпъстващи 
дейности в програмата на събитията. 

Социалните мрежи предоставят добра възможност за самоорганизиране на велосипедни пътувания – 
съществуват специализирани тематични групи, активни общности и отделни личности, които организират 
неофициални карания, най-често свързани с определени дестинации и в зависимост от интересите и 
подготовката на участниците. Туроператорски компании, туристически клубове и организации също 
предлагат организирани велосипедни пътувания. Не липсва интерес към България и от страна на чужди 
туроператори и чуждестранни туристи, като се предлагат организирани велосипедни ваканции в страната. 
Следва да се отбележи, че липсата на подходяща инфраструктура за велосипедисти силно ограничава 
възможностите за предлагане на велосипедни почивки и изтласква интереса и бизнес начинанията към 
карания в планински, горски, защитени територии встрани от пътната мрежа. Поради местоположението 
на България на Балканите, чуждестранни велосипедни пътешественици преминават през територията на 
път към Истанбул и други източни дестинации, в допълнение към интереса към международните 
велосипедни маршрути преминаващи през България – Евро Вело 6 по река Дунав и Евро Вело 13 Пътят на 
Желязната завеса.  
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Всички тези съществуващи възможности предопределят многообразие в профила на велосипедния турист 
в България, който профил не е обследван специално. В международният опит, напр. в критериите за 
сертифициране на Евро Вело маршрутите  се използва сегментиране на велосипедните туристи в три 
групи: 

- опитни велотуристи (които не се притесняват да използват велосипед 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);  

- велотуристи със специални изисквания (начинаещи колоездачи, деца возени в детски ремаркета, 
колоездачи с тандемни велосипеди и др.).  

Европейската федерация на велосипедистите (ECF) е разработила европейски сертификационен стандарт  
(ECS) за критерии за качество за дълги велосипедни маршрути - Евро Вело или други. В Евро Вело 
сертификацията се препоръчва поне 70% дължината на маршрутите да е с подходящи условия за ползване 
от „начинаещи велотуристи“. Този подход е добре да бъде следван и в България с оглед осигуряване на 
условия за широк кръг ползватели от самото начало на планиране и изграждане на националната мрежа 
от велосипедни маршрути, която да бъде привлекателна и лесно достъпна за българския турист. 

Внимателното планиране на мрежа от туристически велосипедни маршрути може да даде тласък на 
туризма както на местно ниво от местните жители, така и на регионално ниво като основа за туристически 
брандове в алтернативния и екотуризъм, винения туризъм, развитието на културни, исторически, 
природни, поклоннически тематични маршрути и др. Пряко значение за успешното развитие на 
велосипедни маршрути е дефинирането им, определяне на процедури и правила за преминаване през 
различни  типове територии и пътища (земеделски, горски, край водни обекти, защитени, индустриални и 
др.), определяне на правомощия за изграждането, маркирането и поддръжката на маршрутите. Подобен 
структуриран подход за развитие на мрежа от велосипедни туристически маршрути ще позволи по-
успешно предлагане на туристически услуги на местния и международния туристически пазар от страна на 
бизнеса, туристически клубове и неправителствени организации. България може да се възползва от 
научените уроци в други страни, като: 

- Изначално планира мрежата от велосипедни туристически маршрути през територията на 
страната с необходимата йерархия и връзки с велосипедните мрежи на съседните страни: 

o Необходимо е активно участие на страната в международната координация на 
велотурстическите маршрути в мрежата ЕвроВело (EuroVelo), чрез създаване на 
национален координационен център;  

o Развитие на веломрежата в България с национални, регионални и местни велосипедни 
маршрути – планиране, разпределяне на отговорностите по изграждане, маркиране и 
поддръжка; осигуряване на връзка на местните и регионални веломаршрути с утвърдени 
маршрути за планинско колоездене; 
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o Създаване на база данни и информационна платформа  с цел управление на дейностите по 
развитието им и популяризирането им на международно и национално ниво. 

- Насочва инвестиции и подкрепя финансово усилията на общини, организации и бизнес, като 
комбинира възможните източници от финансовите инструменти на ЕС и определи национален 
бюджет за целта.  Значим тласък в развитието на велосипеден туризъм е нереалистично  да се 
постигне без инвестиции в инфраструктурата, за което именно логичен източник е националният 
бюджет, допълван от финансиране за меки мерки чрез инструменти на ЕС. Степента на 
възвръщаемост на подобни инвестиции може да се види от анализите на велосипедни дестинации 
като ЕвроВело 17 – веломаршрутът по река Рона, измервани в приходи от велосипедни туристи в 
размер на 11.3 млн. евро годишно (по данни на European Cyclists Federation). 

- Подкрепи въвеждането на  изисквания и/или сертификационни схеми за качество на 
туристически услуги за велосипедисти. Известни и търсени от туристите в Европа са местата със 
сертификат от Bett&Bike, Cyclists Welcome  и др., които гарантират  доброто посрещане на 
туристите с условия за надеждно съхранение на велосипеди, ремонт на велосипеди, пране на 
екипировка, настаняване и хранене рано сутрин или късно вечер, наличие на подходящо меню и 
др.; 

- Работи в посока осигуряване  качество и наситеност на туристическите услуги за велосипеден 
туризъм - повдигане на дискусия със заинтересовани страни относно въвеждане на 
сертификат/правоспособност на велосипедни водачи, създаване на лицензионни облекчения за 
малки туроператорски бизнеси и благоприятни правила за движение на велосипедисти в група 
(виж точка 2.3.3.4 „Движение на велосипедисти в група“ и глава 5.2 „Безопасност на движение по 
пътищата“); 

- Създаде, популяризира и финансира годишен календар с велосипедни събития в България – 
състезания за любители, туристически обиколки, фестивали и др. 

5.5 ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ 

Велосипедният спорт следва да се развива успоредно с политиките  и мерките за велосипедния транспорт 
и туризъм. Целите за развитие на велосипедния спорт са в няколко направления: 

- Шосейно колоездене: 

o развитие на детско-юношеското - Създаване на национална програма за развитие на 
детско-юношеско колоездене, която да има за цел да изгради основни колоездачни 
умения и да подпомогне популяризирането на спорта в България. Програмата може да 
бъде провеждана в училища като избираем предмет; 

o развитие на женското колоездене - провеждане на международни женски състезания и 
програми, които да имат за цел да популяризират колоезденето сред жените;  
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o Повишаване на нивото на международната колоездачна обиколка на България чрез 
включване на допълнителни етапи и етапни градове. Както и повишаване на нейната 
категория на 2.1 до 2030 г. с цел привличане на повече елитни отбори и състезатели; 

o Провеждане на Европейско първенство по шосейно колоездене в България до 2030г. 

- Пистово колоездене: 

o провеждане на целогодишни национални и международни състезания по пистово 
колоездене с цел повишаване на нивото на родните състезатели и популяризиране на 
пистовото колоездене сред младите; 

o създаване на колоездачна инфраструктура за практикуване на масово колоездене в 
безопасна и отделена от трафика среда - възобновяване на занемарените колодруми, 
изграждане на "мини колодруми"; 

- Планинско колоездене - приобщаване на по-голяма маса от хора практикуващи дисциплините от 
планинското колоездене; увеличение броят на курортите с условия за практикуване на планинско 
колоездене; стимулиране разработването на туристически пакети за велосипедисти; 

- ВМХ - създаване на съоръжения във всеки областен център на България позволяващи 
практикуването на Олимпийски ВМХ; да се изградят съоръжения, способни да домакинстват 
международни форуми; 

- Параколоездене;  

В Приложното колоездене целта е подрастващите да развият умения в майсторското владеене на 
колелото и да ги научи на пътна безопасност – тематиката изглежда близка до обученията за деца за 
каране на велосипед в градски условия, но тук уменията се развиват като спорт и дейността е 
съсредоточена в клубове. Клубовете за приложно колоездене са безплатни за децата (към 2022 г.) и се 
развиват под покровителството на Съюза на българските автомобилисти (СБА). Провеждат се състезания 
по правилата на Международната асоциация по автомобилизъм (ФИА), по които ежегодно се провежда 
европейско първенство, в което участие взима и България. Състезанията се организират от Националното 
движение по приложно колоездене ”Младежта за безопасност на движението” към СБА съвместно със 
звената „Пътна полиция“ към РДВР/СДВР, Български червен кръст, МОН и общините. От първенците в тези 
състезания се сформира националният ни отбор по приложно колоездене. Подкрепата за  приложното 
колоездене допринася за развитието на този спорт, както и за подобряване умението на повече деца да 
се придвижват с велосипеди. Същевременно опитът на организатори, обучители и обучителните 
материали от приложното колоездене могат да бъдат използван при изготвяне на политиките и мерките 
за организиране на обучение за каране на велосипед в градски условия като част от политиките за 
активно придвижване на деца и подобряване на безопасността на движението по пътищата. 

Ежедневното колоездене и колоезденето за отдих са елемент от концепцията „спорт за всички“. 
Инфраструктурата за ежедневни и рекреационни велосипедни маршрути дават възможности за 
практикуване на укрепващи здравето физически активности и развитие на велосипедната култура. 
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5.6 МИКРОМОБИЛНОСТ, (МИКРО)ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ 

В търсене на устойчивата мобилност се появяват все повече средства, подпомагащи алтернативните 
начини на придвижване (микромобилност) – различни видове велосипеди (с ремаркета за деца или 
товар, с тегличи за детски велосипед, триколки за възрастни, товарни (карго) велосипеди, с или без 
електрическо подпомагане), тротинетки обикновени и електрически, ролери, самобалансиращи се 
превозни средства, мобилни колички за възрастни, различни хибриди на малки товарни електрически 
превозни средства и много други. Стимулите за микромобилността намаляват използването на 
конвенционалните МПС и отварят нов мироглед за използването на общото градско пространство. 

В настоящия велосипеден план се говори за инфраструктура за велосипедисти, но тя провежда всички 
форми на микромобилност, която според Закона за движение по пътищата има право и/или задължение 
да се движат по велосипедна инфраструктура. Също така тротоарите са и велосипедна инфраструктура за 
децата до 12 г. възраст.  

Изграждането на нови навици за мобилност и привличането на нови велосипедисти изисква по-
висококачествена инфраструктура, съобразена с различни възрасти, умения, целеви групи, превозни 
средства. Представата за велосипедна инфраструктура за опитен велосипедист в младежка/средна 
възраст в добра физическа форма следва да бъде изместена от визията за градове за всички възрасти 
(виж 8 to 80 cities). 

Може би децата са най-потърпевшата група когато липсват условия за алтернативна мобилност. В името 
на сигурността на пътя и/или липсата на адекватна алтернатива за родители често децата биват 
закарвани/връщани от детска градина и училище с автомобил, което създава допълнителния трафик там. 
Наднорменото тегло и затлъстяването е все по-тежък за децата проблем, като често няма възможност да 
им бъде осигурено препоръчителното физическо натоварване от 60 мин/ден. (виж глава 2.5.6 Данни за 
активно придвижване и здраве и глава 5.8 Активна мобилност и здраве). Карайки велосипед, тротинетка, 
ролери децата често се борят с неравни тротоари, нескосени бордюри, спрели на тротоара автомобили, 
контейнери за смет на кръстовищата.  

Навиците за мобилност и отношението към алтернативните начини на придвижване започва от най-ранна 
детска възраст. Нови модели за мобилност на децата е свързана и с възможностите придружаващите ги 
възрастни също да извършат своето пътуване с алтернативен транспорт.  

Фокус и приоритет на велосипедния план са политиките и мерките за популяризиране на активното 
придвижване сред децата и младежите. 

5.7 ИНТЕРМОДАЛНОСТ И МУЛТИМОДАЛНОСТ 

По отношение на развитието на велосипедния транспорт интермодалността е свързана с по-често 
включване на велосипеда във веригата на пътуване от врата до врата, т.е. по-често хората да използват 
велосипед за част от своето пътуване. Това може да бъде достигане и паркиране на велосипед до спирка 
на обществен транспорт/ ЖП гара или вземане на обществен велосипед/велосипед под наем след 
използване на обществен транспорт, превозване на велосипеда във влака/автобуса и др.  
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Стимулирането на мултимодалността е свързана с използване на различни начини на придвижване за 
различни цели – напр. за пазаруване или среща с приятели се ползва велосипед, до работа – с обществен 
транспорт. 

Развитието на интермодалността и мултимодалността имат синергично действие върху различните 
видове транспорт – привличат се нови ползватели за пешеходния, велосипедния и обществения 
транспорт. За развитието на велосипедния туризъм, а и все по-често за ежедневни пътувания от вида 
сателит-град, от изключително значение е доброто интегриране на велосипедния и железопътния 
транспорт (виж глава 2.5.4 и (ECF, Cyclists love trains – An analysis of the bicycle friendliness of European 
railway operators, 2021)). Областите на действие за развитие на интермодалността и мултимодалността по 
отношение на велосипедния транспорт включват: 

- Повишаване качеството на услугите за велосипедисти, свързани с железопътния транспорт: 
създаване на повече места за превозване на велосипеди във влаковете, оптимизиране на 
ценовата политика за ежедневни превозвания на велосипед (напр. безплатно или абонаментна 
карта), възможност за резервация на билет за велосипед, проучване на възможността за 
създаване на национална система за обществени велосипеди край ЖП гарите, популяризиране на 
услугите за велосипедисти, велосипедно паркиране край гарите и др.; 

- Стимулиране на общините да създадат велосипедни паркинги край интермодални центрове, 
спирки на обществен транспорт, обществени места, сгради и институции, съществуващи жилищни 
сгради и комплекси и др.;  

- Създаване на целенасочена програма за стимулиране на велосипедно паркиране и удобства 
(освен за велосипеди и за тротинетки, ролери, детски колички и др.) при учебни и детски 
заведения, общежития; 

- Популяризиране на устойчивата мобилност – стимули за създаване на общински звена за 
устойчива мобилност, обществени центрове за устойчива мобилност, платформи за маршрутно 
планиране, за споделени пътувания;  

- Достъпност с велосипед до перони, спирки, велосипедни паркинги; 

- Изготвяне на насоки и критерии, включващи достъпността с велосипед, за национално 
финансираните проекти за интермодалност;  стимули за включване на велосипедната достъпност в 
първите инвестиции в интермодални терминали;. 

5.8 АКТИВНА МОБИЛНОСТ И ЗДРАВЕ 

„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... 
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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 най-голямо излагане на градското население на микрочастици.... 

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 (най-високото равнище в ЕС), в комбинация с голяма употреба на 
алкохол и нарастване на равнищата на затлъстяване сред момчетата в юношеска възраст и 
децата.“ 

(ЕС, 2020) 

Данните за ниските нива на физическа активност и нивата на наднормено тегло (свръхтегло и 
затлъстяване) особено сред децата показват, че е необходимо активна държавна политика в тази област. 
Насърчаването на укрепващи здравето физически активности е ключов фактор в усилията за намаляване 
нивата на наднормено тегло и превенция на хронични незаразни болести.  

„В препоръките на национални и международни планове за действие за борба с епидемията от 
затлъстяване в детска възраст важно място се отделя на насърчаването на ежедневна физическа 
активност чрез включване на разнообразни и доставящи удоволствие дейности. Съгласно препоръките на 
Световната здравна организация (СЗО) всяко дете в началния курс на обучение трябва да има поне 60 
минути умерена до интензивна степен на физическо натоварване. От тях поне 30 минути трябва да се 
осигуряват в училище посредством активност по време на междучасията, обучение по физическо 
възпитание, спортни занимания извън учебните часове, провеждани навън занимания в някои часове 
(т.нар. открити уроци), организирани под друга форма събития, свързани със спортна и физическа 
активност. Останалите 30 минути трябва да се осигурят от занимания и дейности, организирани от 
родителите или възрастните, полагащи грижи за децата във времето извън училище. Допълнително 
трябва се насърчават ходенето пеша или карането на колело. В препоръките за насърчаване на ежедневна 
физическа активност се отделя внимание на активното придвижване от и до училище, което включва и 
необходимостта от подобрения в градското планиране и промяна на възприятията на хората за 
безопасността на пътищата, осигуряващи такъв достъп.“ (Национален център по обществено здраве и 
анализи, 2017). 

За насърчаване на укрепващи здравето физически активности за децата могат да се предприемат 
действия в следните насоки (ЕК, План за действие на ЕС за борба с детското затлъстяване, 2014-2020): 

- 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 заседналия начин на живот; 

- Създаването на мащабна и добре поддържана инфраструктура така, че децата да могат да ходят 
пеша и да карат велосипед за достигане до училище и след учебните часове;  
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- Извършване на ежегоден мониторинг за физическата активност на учениците. 

Подкрепата за активното придвижване до/от работа и карането на велосипед са част от усилията за 
намаляване нивата на наднормено тегло и затлъстяване сред възрастните. 

За да бъдат интегрирани действията на здравните власти за насърчаване на физическата активност на 
населението и на националните и местните власти за популяризиране на колоезденето е необходимо да 
бъдат предприети синергични мерки и следните насоки за действие: 

- Включване на темата за активното придвижване до работа/училище и карането на велосипед в 
плановите документи, програми, проучвания, кампании (напр. за Европейския ден за борба със 
затлъстяването 4 март, Европейската седмица на общественото здраве през м. май) и текущи 
дейности на здравните власти като част от усилията за насърчаване на укрепващи здравето 
физически дейности, превенция на хронични незаразни болести, борба с наднорменото тегло и 
затлъстяването; 

- Активна подкрепа на здравните власти за стимулиране изграждането на велосипедна 
инфраструктура за ежедневно придвижване, туризъм и спорт; 

- Стимулиране на инфраструктурни подобрения и местни кампании за насърчаване на активното 
придвижване  в и около детски и учебни заведения. 

- Окуражаване на детските и учебните заведения да стимулират активните начини на придвижване - 
напр. организиране на игри за мобилност/traffic snake game, ходещи автобуси (walking bus), 
велобус, съвети за организиране на велосипедното паркиране, съхраняване на каски, тротинетки, 
ролери, информационни кампании, помощни материали и др. 

- Окуражаване на местните власти са използват добри практики за планиране на безопасна градска 
среда и стимулиране на активните начини на придвижване до детските и учебните заведения -  
създаване на зона с успокоено движение около детското и учебно заведение, изграждане на 
безопасни и достъпни (за детски колички, тротинетки, ролери, велосипеди) маршрути до учебно и 
детско заведение, организиране на училищни улици (по инициативата (Училищни улици/ School 
streets, Болцано, Италия, Iнициатива на италианската пътна полиция) - улицата пред училището 
остава само за пешеходци и велосипедисти в/около началото и края на учебните часове), 
създаване на трафик градини и др. 

5.9 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Налице са добри практики за управление на велосипедни политики в партньорски страни от дунавския 
регион – Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Сърбия, а от 2022 г. и Румъния. Най-общо 
структурата на управление се състои от отговорно национално звено – дирекция по управление на 
устойчивата мобилност, национален велосипеден координатор и национална велосипедна работна група,  
която включва освен институции и организации, и представители на гражданския сектор.  България към  
2022 г. не разполага с национална структура, която има правомощия да организира насърчаването на 
велосипедното движение.   
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В България е чувствителна липсата на отговорни за колоезденето административни звена на национално 
ниво с ясни пълномощия, определени стратегически цели, подкрепени със съответните инструменти за 
развитие. Тази липса се отразява крайно неблагоприятно, както на непосредствените условия за развитие 
на устойчивата мобилност, така върху конкурентоспособността на свързания бизнес, особено 
туристическия. Това се случва въпреки определени цели и налично финансиране, вкл. с европейски 
средства, като могат да се посочат редица примери на велосипедни проекти с липса на ефикасност, лоши 
резултати и дори опасна велосипедна инфраструктура. Недоразвитата велосипедна мрежа в градовете и 
между населените места в България не може да бъде компенсирана с усилията на неправителствени 
организации и частни, несвързани помежду си бизнес инициативи. Плановете за интегрирано развитие на 
общините също не могат да постигнат задоволителни резултати, като велосипедни връзки между 
населени места остават изолирани, за разлика от процеси в други страни, където се работи по свързани 
национални и транснационални велосипедни маршрути в допълнение на развитието на регионални и 
местни такива. Така България почти отсъства от пазара на велосипедни туристически услуги въпреки 
конкурентния си потенциал в сравнение със страни като Унгария, Словения, Хърватска и др., които от 
години полагат целенасочени стратегически усилия за развитие на велосипеден транспорт и туризъм 
определени на национално ниво – разполагат с координационни структури за целта, прилагат свои 
национални планове за развитие на велосипедното движение, използват национален бюджет в 
допълнение на осигурени средства по програми на ЕС, както и Националните планове за възстановяване и 
устойчивост. 

Нормативната уредба в България) предвижда обособяване на велоалея при необходимост (чл. 59, ал. 1, т. 
6, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на пътища)). Условие за такова обособяване е 
достигане на 30 велосипедисти за върхов час (чл. 93, (МРРБ, Наредба РД-02-20-2/2018 за проектиране на 
пътища)) (виж 5.1.4.3). Тъй като това условие е изпълнимо за крайградска връзка, но не и в селските 
райони, реално АПИ нямат никакво основание да изграждат велоалеи за достъп до забележителности, 
което сериозно спъва и обезсмисля инвестиции, които се планират със средства на ЕС, както и 
инициативите на общините. 

Предстоящото строителство на нови пътища, магистрали, ЖП връзки, проводи и др., могат сериозно да 
компрометират бъдещото развитие на велосипедните маршрути, ако не предвиждат необходимите 
пресичания или линейни сервитути за обезпечаване преминаването на велосипедисти. В близко бъдеще 
предстои задължително отчитане на напредъка на България в сферата на пътната безопасност и в частност 
безопасността на движение на велосипедисти по пътищата съгласно директива 2008/96/ЕС (RISM) 
(Европейският Парламент и Съвета на ЕС). Липсата на осигурени възможности, правомощия и механизми 
за действие по обезопасяване на велосипедното движение може да доведе до наказателни действия от 
страна на ЕК. 

Във връзка с преодоляване на всички споменати пречки пред развитието на велосипедни маршрути и в 
помощ на цялостното развитие на устойчивата мобилност, е необходимо обособяването на екип и 
структура, която да координира и насърчава тези политики на национално ниво. Такава структура или 
екип към 2022 г. липсва както по отношение на вътрешни въпроси на развитието, така и по отношение на 
координацията на политики, инфраструктурни мрежи за устойчива мобилност и съвместимост на 
международно ниво. 



113 
Project is co-funded by the European Union funds (ERDF,IPA). 

 Проект! 
 
 
 

 

 

Национално звено по управление на устойчива мобилност (дирекция в министерство, междуведомствена 
структура, звено в държавна агенция и др. възможности) трябва да бъде създадено за изпълнение на 
следните основни задачи по примера на партньорските страни от Дунавския регион: 

● установяване на национални цели за устойчива мобилност (модален дял на пътувания с устойчив 
транспорт, вкл. велосипеден; гъстота на градски и извънградски велосипедни мрежи и др.) и 
координиране на действия за постигането на целите; 

● утвърждаване на национална мрежа от велосипедни маршрути, утвърждаване на международни 
велосипедни маршрути преминаващи през територията на България и връзките им чрез ГКПП със 
съседни страни; 

● извършване на инфраструктурни инвестиции за пешеходци и велосипедисти, в т.ч. пресичания на 
две нива на TEN-T мрежата, автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи клас; 

● предоставяне на финансови стимули и повишаване на обществената осведоменост за важността 
на устойчивата мобилност чрез финансиращи програми на конкурсен принцип с бенефициенти 
области, общини, техни структури обединения и представителства, НПО, както и пряко за 
граждани на кампаниен принцип;  

● насърчаване развитието на по-екологични форми на мобилност чрез изготвяне на насоки и 
становища за общински териториални планове в областта на устойчивата мобилност;  

● планиране, прилагане и координиране мерки в областта на мобилността, насърчаване на 
активната мобилност, алтернативните форми на транспорт, комбинирания транспорт;  

● свързване на стратегиите за развитие и плановете за устойчива мобилност на големите градски 
центрове със стратегически документи на национално ниво с оглед изпълнение на поставени 
национални цели; 

● изпълнение на или участие в пилотни и демонстрационни проекти;  

● участие в работата на комисии и органи на Европейската комисия, международни организации 
като ООН и техни работни органи в областта на устойчивия транспорт; 

● други задачи, освен за велосипеден транспорт – насърчаване на пешеходното движение, на 
обществения транспорт, както и осигуряване на правата на ползвателите. 

По-конкретни функции, задачи и механизъм на взаимодействие на звеното по отношение изпълнението 
на велосипедни политики и мерки следва да бъдат: 

● Осигуряване на административен капацитет за провеждане на политики за развитие на 
велосипедния транспорт; 

● Определяне на национален велосипеден координатор – „лицето“ на страната по отношение на 
велосипедните въпроси – за международни проекти, контакти с институции, медии, общественост; 
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● Поддържане на активна хоризонталната комуникация на национално ниво по отношение на 
велосипедните въпроси – подкрепа за интегриране на темата за развитие на колоезденето в 
плановите документи, програми, проучвания, кампании и текущи дейности на институции от 
различни сфери; 

● Активно взаимодействие с ДАБДП за интегриране на мерките за безопасност на движението по 
пътищата с мерки за устойчив транспорт; 

● Активна комуникация с Министерство на туризма по отношение развитието на националната 
велосипедна мрежа и развитието на велосипедни маршрути като туристически продукт; 

● Иницииране на заседания на националната велосипедна работна група, създаване на дневен ред 
за дискутиране; 

● Наблюдение и оценка на изпълнението на националния велосипеден план и/или други 
национални планове и програми, свързани с развитие на колоезденето; 

● Анализ на обратна връзка от общини и региони, проектанти, възложители, ползватели по 
отношение на нормативната уредба, текущи велосипедни въпроси и предложения, свързани с 
карането на велосипед; 

● Активно участие в актуализацията на нормативната уредба чрез становища, предложения за 
изменения и др.; 

● Координация на изпълнението на велосипедна инфраструктура от националната велосипедна 
мрежа; 

● Анализ и оценка на приложените мерки спрямо заложените цели – изготвяне на национален 
национален доклад на всеки две години за напредъка по изграждане и качеството на велосипедна 
инфраструктура и туристически маршрути (местно, регионално, национално ниво), в т.ч. събиране 
на обратна връзка от потребители; 

● Разписване на годишна програма за изпълнение на велосипедни мерки на национално ниво; 

● Подкрепа на регионалното ниво по отношение на оценката и подготовката на инвестиционна 
програма за регионалната велосипедна инфраструктура и интегрирането й с план-програмата за 
изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата;  

● Подкрепа на местното ниво и възложителите на велосипедна инфраструктура чрез създаването на 
ръководства, насоки, брошури, пътни карти; 

● Насърчаване на общините да изработят програми за инвестиции във велосипедна 
инфраструктура/устойчива мобилност; да създадат местни звена за устойчива мобилност; да 
използват финансиране за велосипедни мерки от разнообразни финансови източници; да 
маркират велосипедни маршрути в града – за улесняване излизането с велосипед от населените 
места, за увеличаване на възможностите за практикуване на велосипеден спорт в населените 
места; 



115 
Project is co-funded by the European Union funds (ERDF,IPA). 

 Проект! 
 
 
 

 

 

● Изграждане на експертен капацитет, обмен на опит и знания, експертни консултации за региони, 
общини, възложители на велосипедна инфраструктура, кампании;  

● Наблюдение (съвместно с регионалното ниво) на изготвянето на планове на велосипедни мрежи 
към общите устройствени планове, ПУГМ и др. и насърчаване интегрирането на пълноценна 
велосипедна мрежа; 

● Анализ на прилагането на добри практики по отношение на велосипедното движение и 
възможността за адаптация и изпълнение у нас; 

● Съдействие за изготвянето на критерии и изисквания за разпределяне на средства от държавния 
бюджет и фондове на ЕС и финансираните проекти, свързани с колоезденето – въвеждане на 
изисквания и насоки (напр.  за велосипедни маршрути, безопасни пресичания, зони с успокоено 
движение, стимулиране на активната  мобилност за учебните и детските заведения);  

● Изготвяне на национална програма за стимулиране изграждането на велосипедното паркиране до 
учебните и детски заведения и национална програма за велосипедно паркиране до дома – 
жилищни сгради, общежития; 

● Подготвя стимули за използване на велосипед – данъчни облекчения, ваучери за закупуване на 
велосипеди/ел. велосипеди, програми за връщане на стар автомобил (скрапинг), стимули за 
продажба на велосипеди втора ръка и др. ;  

● Разработване на цялостен пакет от мерки за управление на мобилността за насърчаване на 
държавни служители да карат велосипед до работа и за използване на служебни велосипеди; 

● Отделяне на средства от собствен бюджет за: 

o участие в повишаващи професионалния капацитет обучения, семинари, срещи; 

o подготвяне и разпространение на ръководства, насоки, брошури; 

o извършване на оценки, анализи, проучвания, събиране на данни; 

o организиране на работни групи, професионални дискусии, срещи, семинари; 

o мерки за даване на личен пример в подкрепа на колоезденето в държавни институции - 
напр. използване на служебни велосипед, велосипеден паркинг и удобства в сградата, 
ограничаване на служебните автомобили и автомобилни паркоместа, кампании и стимули 
сред  служителите и др. 

o организиране и координиране на кампании за популяризиране на карането на велосипед. 
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5.10  ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА МЕРКИ И 
ОТГОВОРНОСТИ  

 No Мярка Заинтересовани страни Период за 
изпълнение 

    

1. Специфична цел „Синергичен подход“  

1.1. Създаване на институционална рамка на подкрепата за колоезденето 

1.1.1. 

 

Определяне на ресорно министерство и звено за развитие 
на устойчивата мобилност; определяне на отговорности и 
ресурси 

Министерски съвет,  МТС, 
МРРБ   

2022-2023 г. 

1.1.2.  Създаване на постоянна национална велосипедна 
работна група с представители на всички заинтересовани 
страни - институции, НПО, бизнес и др. 

Министерски съвет;  
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2022-2023 г. 

1.1.3.  Определяне на национален велосипеден координатор 
към национално звено за развитие на устойчивата 
мобилност 

Министерски съвет; 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

2023 г. 

1.1.4.  Отделяне на регулярен финансов ресурс специфично за 
административна и развойна дейност, свързана с 
карането на велосипед 

Министерски съвет от 2023 г. 

1.1.5.  Определяне на правила и правомощия за планиране,  
изграждане, контрол,  стопанисване и опазване на 
велосипедни маршрути (възможно включване и на 
пешеходни маршрути) 

Министерски съвет, МТС, 
МРРБ; МЗГ, Министерство 
на туризма, МОСВ, 
Министерство на младежта 
и спорта 

2022-2023 г. 

1.1.6.  Определяне на отговорна институция и форма на 
съхраняване на информация за велосипедни маршрути 
(възможно включване и на пешеходни маршрути) на 
европейско, национално, регионално и местно ниво на 
едно място; възможност за даване на изходни данни при 
проектиране на пътища, техническа инфраструктура, 
съоръжения, управление на териториите и др. 

Министерски съвет, МТС, 
МРРБ; МЗГ, Министерство 
на туризма, МОСВ, 
Министерство на младежта 
и спорта 

2022-2023 г. 

1.1.7.  Създаване на пътна карта (стъпка по стъпка) за 
планиране, изграждане, контрол и поддръжка на 
велосипеден маршрут през различни видове територии 
(урбанизирани, на и пресичащи пътната мрежа, в 
земеделски, горски, защитени територии, ловни 
стопанства и др.) – какви са процедурите, необходими 
документи за планиране и изпълнение, ангажименти по 
стопанисване и др. – в помощ на възложители на 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

2023 г. 
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велосипедни маршрути и инфраструктура 

1.1.8.  Предприемане на стъпки за намаляване на 
административната тежест при планиране, изграждане и 
поддръжка на велосипедни маршрути (възможно 
включване и на пешеходни маршрути) 

Министерски съвет, Нац. 
звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МТС, МРРБ; Министерство 
на туризма, Министерство 
на младежта и спорта 

2023-2025 г. 

1.2. Създаване на благоприятна нормативна рамка за подкрепа на колоезденето 

1.2.1. Вземане на обратна връзка от проектанти и възложители  
относно нормативната уредба, необходими насоки и др. 
във връзка с планирането, проектирането, изграждане, 
поддръжка и управление на велосипедна инфраструктура 

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност;  

текущо и 
регулярно (на 
период от 2 г.) 

1.2.2. Актуализиране на закони и нормативна уредба за 
допълнителни улеснения за колоезденето след обратна 
връзка от администрация, проектанти и ползватели по 
отношение на действащите велосипедни регулации 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МРРБ; Министерство на 
туризма; МВР; ДАБДП; 
ресорни комисии в НС на 
България 

2023-2025 г. 

1.2.3. Регулярни действия за адаптиране на законодателството 
чрез редовно събиране на обратна връзка от местните 
власти и в подкрепа на прилагането на добри практики  

ДАБДП, Нац.звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност,  МРРБ, МВР 

от 2023 г. 

1.2.4. Адаптиране на нормативни изисквания, чрез които 
събирани данни за пешеходно и велосипедно движение 
със съответните индикатори да служат за вземане на 
решения в процесите на планиране и проектиране на 
инфраструктура 

ДАБДП; 
МВР; 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

2023-2024 г. 

1.3. Взаимодействие на координационното звено за колоезденето с други свързани институции 

1.3.1. Активно взаимодействие на работно ниво (работни групи, 
писмена и устна комуникация, регулярни тематични 
срещи и т.н.) между различни институции, касаещи 
колоезденето 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2023 г. 

1.3.2. Изготвяне на Доклад за определяне на изходното 
положение: с изходни стойности на показателите за 
напредък, описани в глава 3.3. „Цели“, в т.ч. дялово 
разпределение на пътуванията по вид транспорт (modal 
split) за страната като събира данните самостоятелно, чрез 
контакт с други институции или ги възлага на трети лица; 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2023 г. 
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при липса на възможност за събиране на данните да се 
предприемат действия за стартиране събирането на 
липсващите (или аналогични) данни; 

1.4. Подкрепа за колоезденето в стратегическите и ежедневните задачи на административни звена и 
институции 

1.4.1. Интегриране на велосипедния транспорт в дейностите на 
звената, занимаващи се с развитие на национална 
транспортна система - определяне на отговорности в 
съответните правилници за работа 

Министерство на 
транспорта и съобщенията; 
МРРБ, АПИ; 
 и др. 

2022-2023 

1.4.2. Включване на политики и изпълнение на цели в подкрепа 
за колоезденето в стратегически и планови документи, 
програми и действия от различни сфери на дейности – 
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   

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 
ДАБДП, Министерство на 
здравеопазването, 
Министерство на 
транспорта и съобщенията, 
Министерство на 
образованието, МОСВ, 
Министерство на младежта 
и спорта и др. 

от 2023 г. 

1.4.3. Финансиране на мерки за даване на личен пример в 
подкрепа на колоезденето в държавни институции - напр. 
използване на служебни велосипед, велосипеден паркинг 
и удобства в сградата, ограничаване на служебните 
автомобили и автомобилни паркоместа, кампании и 
стимули сред  служителите и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност;  

от 2024 г. 

1.5. Национална експертна подкрепа за консултации и популяризиране на колоезденето 

1.5.1. Изграждане на експертен капацитет и натрупване на 
знание в националното експертно звено и свързани с 
дейността отдели на институции, вкл. за решаване на 
специфични казуси свързани с осигуряване на безопасна 
велосипедна инфраструктура, услуги и комуникация за 
насърчаване на потребители - провеждане на обучения, 
семинари, осигуряване на участие в събития за обмен на 
добри практики у нас и в чужбина, изготвяне и 
провеждане на стажантски програми, сътрудничество с 
университети за надграждане на обучителни програми за 
студенти и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
ДАБДП 

от 2023 г. 

1.5.2. Допитване до местните власти и подкрепяне на 
конкретните им нужди за обучение и консултации, 
осъществяване на координация на инициативи, които 
надхвърлят общинското и областното ниво 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2023 г. 
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1.5.3. Създаване на услуга за консултиране на специалисти по 
планиране/популяризиране на колоезденето, от която да 
могат да се възползват общини, експерти, проектанти и 
др. Популяризиране на услугата за консултиране сред 
заинтересованите страни. Съхраняване на информация 
относно броят и видът на консултираните страни, 
тематиката на запитванията, анализ на възможностите за 
решение на общи казуси в т.ч. с предложения за 
нормативни изменения  и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2024 г. 

1.5.4. Изграждане на експертен капацитет, обмен на опит и 
знания между общинските и областни власти за 
изпълнение на велосипедни мерки - обучения, семинари, 
рекламни и образователни материали, ръководства и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
ДАБДП 

от 2024 г. 

1.5.5. Насърчаване на общините да сформират екипи, които да 
се занимават с развитие на устойчивата мобилност - чрез 
насоки за управление на дейността, в т.ч. за събиране и 
използване на данни 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2024 г. 

2. Специфична цел „Пълноценно планиране и инфраструктура“ 

2.1. Планиране и изпълнение на национална велосипедна мрежа с национални, регионални и 
местни маршрути 

2.1.1. Планиране и приемане на документ с национална 
велосипедна мрежа от национални и регионални 
велосипедни маршрути  

МТС, МРРБ, Национален 
център за териториално 
развитие 

2023-2024 г. 

2.1.2. Интегриране на действия за развитие на мрежа от 
национални велосипедни маршрути и популяризиране на 
велосипедното движение в Националната концепция за 
пространствено развитие 

Министерски съвет, МРРБ, 
Национален център за 
териториално развитие, 
Регионални съвети за 
развитие на региони 

от 2025 г. 

2.1.3. Интегриране на действия за развитие на мрежа от 
национални и регионални велосипедни маршрути и 
популяризиране на велосипедното движение в 
Интегрираните териториални стратегии за развитие на 
регионите за планиране от ниво 2 

МРРБ, Национален център 
за териториално развитие, 
Регионални съвети за 
развитие на региони 
областни съвети за 
развитие 

2026-2027 г. 

2.1.4. Изготвяне и приемане на национален план за 
велосипедни политики със списък от мерки, определяне 
на отговорна за координация на изпълнението му 
административна структура, източници на финансиране, 
мониторинг на изпълнението. 

Министерски съвет;  
МТС, МРРБ, Министерство 
на туризма;  

2022-2023 г. 
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2.1.5. Изготвяне на национална програма с велосипедни мерки 
(с бюджети, графици, отговорности) със задължителни 
ангажименти. 

Министерски съвет; Нац. 
звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МТС, МРРБ, Министерство 
на туризма; 

2023-2024 г. 

2.1.6. Изготвяне на национален план за устойчива мобилност - 
обвързване на велосипедните мерки с взаимовръзки 
между различните начини на придвижване 

МТС, МРРБ; Министерство 
на туризма; МВР; ДАБДП 

2026-2027 г. 

2.1.7. Провеждане на професионални дискусии и проучване за 
прилагане на концепции за осигуряване на директни 
велосипедни маршрути и вело инфраструктура за 
ежедневни пътувания - стратегическо планиране с по-
къси  разстояния до целите на пътуването, 
висококачествени и удобни велосипедни трасета, 
координиране на усилия на транспортни оператори за 
увеличаване на радиуса на обслужване на спирки на 
градския транспорт чрез довеждащи велосипедни 
маршрути 

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 
ДАБДП 

2024-2027 г. 

2.2. Интегриране на велосипедния маршрути с други планове, проекти и инвестиции в областта на 
транспортната и инженерна инфраструктура; 

2.2.1. Анализ на приетите териториални стратегии в страната и 
ОУП и ПУГМ на големи градове относно предвижданията 
им за интегриране на различните видове транспорт, вкл. 
ходенето пеша и карането на велосипед (развити ли са 
планове за велосипедни връзки между населени места на 
областно ниво, на ниво селищни агломерации, 
велосипедни мрежи на ниво град, обезпечаване на 
инфраструктура за велосипедни услуги като велосипедни 
паркинги край основни обществени места, охраняеми 
паркинги и споделени обществени велосипеди), 
консултации и изготвяне на препоръки  за доразвиване на 
велосипедните мерки и препоръки за актуализирането 
им. 

МРРБ, НЦТР; от 2023 г. 

2.2.2. Анализ на предстоящи за приемане или за изменение на 
ОУП относно изпълнение на предвижданията за развитие 
на устойчив транспорт съгласно национални 
стратегически документи, законодателна и нормативна 
рамка на РБ (националната стратегия за адаптация към 
изменението на климата и националната стратегия за 
околна среда ) при съгласуването на задания и издаване 
на Екологична оценка на ОУП и създаване на 
административни и нормативни възможности за контрол 
на съответствието на ОУП с нормативната уредба от 
национално/регионално ниво и чрез сигнали на 
обществеността 

МОСВ (относно екологична 
оценка на ОУП), МРРБ 
(относно контрол над ОУП 
на национално ниво) 

от 2022 г. 
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2.2.3. Гарантиране на адекватно планиране на велосипедни 
мрежи в общини с ОУП в процес на изготвяне - преглед на 
напредъка и осигуряване на специализирани консултации 
за насърчаване на велосипедно и пешеходно движение 

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2023 г. 

2.2.4. Включване на планираната национална велосипедна 
мрежа (национални, регионални, местни маршрути) в 
заданията и изходните данни при планиране и 
проектиране на транспортна/ инженерна инфраструктура 
и съоръжения 

МРРБ от 2023 г. 

2.2.5. Проучване на възможности за включване на 
колоезденето в текущи проекти и мерки напр. при 
планиране на техническа инфраструктура на национално 
ниво (пътища, газопроводи, водопроводи, диги и др.) 

МРРБ, АПИ; 
експлоатационни 
дружества на техническа 
инфраструктура; 
МОСВ, Напоителни 
системи, Басейнови 
дирекции и др. 

от 2024 г. 

2.3. Активно изпълнението на качествена велосипедна инфраструктура  в и извън населените места; 

2.3.1. Определяне на национален бюджет за специфични 
велосипедни мерки - планиране, проектиране, 
консултации, пилотни проекти за велосипедна 
инфраструктура, изпълнение на национална мрежа от 
туристически велосипедни маршрути, национална и 
международна координация на развитието на 
велосипедната мрежа и др.  Осигуряване на изисквания 
за качество на велосипедната инфраструктура като 
условие за финансираните от националния бюджет 
проекти 

Министерски съвет; 
Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 
Министерство на туризма. 

2023 - 2024 г. 

2.3.2. Проектиране и изграждане на дълги основни 
велосипедни маршрути и важни крайградски 
велосипедни маршрути 

МРРБ,  АПИ; МТС; 
Министерство на туризма; 
областни комисии по 
безопасност на 
движението по пътищата,  
общински служби по 
устройство на територията 
и по транспорт/устойчива 
мобилност 

от 2026 г. 

2.3.3. Насърчаване на общините да изработят програми за 
инвестиции във велосипедна инафраструктура/устойчива 
мобилност 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
ДАБДП. 

2023 г. 

2.3.4. Насърчаване на общините да използват финансиране за 
велосипедни мерки от разнообразни финансови 
източници - консултации, активна комуникация, 
осигуряване на формати за диалог и сътрудничество 
между общините 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2023 г. 
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2.3.5. Изготвяне на национален доклад на всеки две години за 
напредъка по изграждане и качеството на велосипедна 
инфраструктура и туристически маршрути (местно, 
регионално, национално ниво), в т.ч. събиране на обратна 
връзка от потребители 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2025 г. 

2.3.6. Изготвяне на анализ за спазването на минималните 
изисквания за велосипедна инфраструктура съгласно 
нормативната уредба с фокус върху безопасността при 
конфликтни точки (кръстовища); изготвяне на пътна карта 
за привеждане на съществуващата велосипедна 
инфраструктура в съответствие поне с минималните 
нормативни изисквания 

МРРБ;  ДАБДП 2023-2024 г. 

2.3.7. Изготвяне на указания при допустимо наличие на 
отклонения от правилата и нормативите в нормативната 
уредба (§8 ПЗР, Наредба РД 02-20-2/2017 за ППКТСУТ) и 
гарантиране спазването на процедурите 

МРРБ 2023-2024 г. 

2.4. Непрекъснатост на велосипедната инфраструктура (на всички нива – планиране, проектиране,  
изпълнение и поддръжка) 

2.4.1. Осигуряване на стимули към регионално и общинско ниво 
за изграждане на висококачествена велосипедна 
инфраструктура, обезпечена с информация и 
пътеуказване - финансиране, координиране на 
партньорства, годишни събития и др. 

МРРБ 2025 г. 

2.4.2. Изготвяне на програма с финансиране за неотложно 
необходими мерки за привеждане на съществуващи 
велосипедни маршрути към нормативните изисквания, в 
т.ч. мерки по пътната безопасност за велосипедисти, 
непрекъснатост на велосипедното движение във всички 
направления през кръстовища, реконструиране/ 
заобикаляне на участъци, невъзможни за преминаване 
карайки велосипед, включване на велосипедното 
движение в автомобилното при начало и край на 
велосипедно трасе, маркиране на велосипедни пътеки до 
пешеходните пътеки и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МРРБ,  АПИ; ДАБДП; 
областни комисии по 
безопасност на 
движението по пътищата, 
общински звена за 
устойчива мобилност 

от 2025 г. 

2.4.3. Насърчаване на свързаността на мрежата от велосипедни 
маршрути с важни спирки на обществения транспорт - 
достъпност на пероните и на транспортните средства, 
условия за изминаване с велосипед на първата и 
последната миля от комбинирано пътуване 
(финансиране, експертни консултации, комуникация с 
общини и транспортни оператори)  

МТС, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

от 2024 г. 

2.4.4. Планиране и изпълнение на годишна поддръжка на 
велосипедните маршрути 

МРРБ (АПИ), областни 
пътни управления;  
ДАБДП, областни комисии 
по безопасност на 
движението по пътищата;  

от 2025 г. 
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общински звена за 
устойчива мобилност 

2.5. Синергично обвързване на действията за подобряване на пътната безопасност и устойчивата 
мобилност 

2.5.1. Решаване на въпросите, свързани с пътната безопасност 
по вече изградени велосипедни маршрути (пресичания, 
включвания от/в автомобилното движение, тесни места, 
тежкотоварен трафик) и безопасността при излизане от 
градовете с велосипед, изготвяне на анализи/одити на 
пътната безопасност 

МРРБ,АПИ, областни пътни 
управления, областни 
комисии по безопасност на 
движението по пътищата; 
МТС; ДАБДП, общински 
звена по пътна безопасност 

текущо 

2.5.2. Създаване на стимули/насоки/изисквания за включване 
на интересите на велосипедистите при анализиране, 
одитиране, проектиране и изпълнение на мерки за 
постоянна и временна организация на движението 
относно пътната безопасност, непрекъснатостта и  
стимулирането на велосипедното движение, възможност 
за изпреварване между велосипедистите/водачите на 
ИЕПС, комфорт, място за изчакване на велосипедисти при 
кръстовища, възможности за продължаване в различни 
направления, леви завои и др. за всички форми на 
провеждане на велосипедно движение (по велосипедни 
алеи, велоленти, по пътно платно, деца-велосипедисти на 
тротоар). Включване на интересите и на други страни, 
чиито нерешени въпроси често допринасят за нарушения 
върху велосипедната инфраструктура – паркоместа за 
зареждане на търговски обекти, паркоместа за престой, 
стоянки за таксиметрови автомобили, място за 
пешеходци, контейнери за смет, снегопочистване и др. 

ДАБДП, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност;  

текущо 

2.5.3. Анализ на данните, събирани от Пътна полиция от ПТП, с 
цел изготвяне на препоръки за систематизирано събиране 
на данни за велосипедното движение - геолокализация 
на ПТП, автоматизирано наблюдение, сигнали на 
граждани за опасни места и др. 

ДАБДП; МВР; Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност; 

от 2023 г. 

2.5.4. Изготвяне на насоки за публикуване на данни и анализи 
за устойчива мобилност и пътна безопасност, свободно 
достъпни за обществеността 

ДАБДП; МВР; Нац.звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност; 

2023-2024 г. 

2.5.5. Изготвяне на насоки за извършване на преброявания на 
пешеходно и велосипедно движение – утвърждаване на 
методология, залагане на индикатори, обезпечаване на 
автоматизирани преброителни съоръжения, осигуряване 
на единна система за събиране на данни на национално 
ниво с принос към изготвяне и поддържане на 
транспортни модели 

ДАБДП; 
МВР; 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

2023-2024 г. 
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2.5.6. Извършване на преброявания по основни велосипедни 
маршрути с цел подобряване на мрежата и пътната 
безопасност 

ДАБДП; 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 

от 2025 г. 

2.5.7. Въвеждане на нормативно изискване и стимули за 
извършването на регулярни преброявания за мобилност 
поне веднъж на 5 години 

ДАБДП; 
МРРБ 

2024 г. 

3. Специфична цел “Не е странно да си велосипедист”  

3.1. Привличане на по-широк кръг ползватели, по-честа употреба и гъвкавост на пътуването „от врата 
до врата“  (Интермодалност и мултимодалност) 

3.1.1. Осигуряване на подкрепа с финансови инструменти от 
националния бюджет за осигуряване на пълноценна 
интеграция на велосипедния транспорт с обществения 
(ЖП превози, автобусни превози - достъпност на перони, 
осигуряване на безопасни места с достатъчен капацитет 
за превоз на велосипеди на възлови гари и автогари  и др. 
за работни пътувания и туристически пътувания, 
велосипедни паркинги за кратковременно (клас 2)  и 
дълговременно (клас 1) паркиране, включване на 
велосипедната достъпност в първите инвестиции в 
интермодални терминали) 

МТС, МРРБ от 2024 г. 

3.1.2. Изготвяне на насоки и критерии за финансираните 
проекти по предходната точка 

МТС, МРРБ 2023 - 2024 г. 

3.1.3. Изпълнение на координирани мерки между 
транспортните оператори за оптимизиране на 
интермодалните пътувания по отношение на велосипеди 
(информация за услуги, тарифна политика и таксуване). 
Оптимизиране на тарифата за ежедневно превозване на 
велосипед в ЖП транспорта 

МТС, Нац.звено за развитие 
на устойчивата мобилност, 
НКЖИ 

от 2024 г. 

3.1.4. Осигуряване на подкрепа с финансови инструменти от 
националния бюджет за осигуряване на места за 
превозване на велосипеди в средства за обществен 
транспорт (ЖП- и автотранспорт), популяризиране и 
осигуряване на видимост на услугата 

МТС, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност, НКЖИ  

от 2023 г. 

3.1.5. Изготвяне на насоки/стимули/изисквания за изграждане 
на качествена велосипедна инфраструктура и достъпност 
за велосипедисти при изграждане/реконструкции на 
интермодални терминали и станции на обществения 
транспорт 

МТС, Нац.звено за развитие 
на устойчивата мобилност, 
НКЖИ, общински звена за 
устойчива мобилност 

2024-2025 г. 

3.2. Популяризиране на колоезденето и толерантността между различните участници в движението 

3.2.1. Вземане на обратна връзка от потребители във връзка с 
качества на предоставената велосипедна инфраструктура, 
услуги, ниво на пътна безопасност и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 
МРРБ;  

текущо и 
регулярно (на 
период от 2 г.) 
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3.2.2. Провеждане на регулярна комуникация  на национално 
ниво с организации на велосипедисти и отделни 
потребители за техните нужди - събития, консултации, 
обмяна на опит и идеи 

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност; 
ДАБДП. 

от 2024 г.  

3.2.3. Подкрепа за местни и регионални кампании за 
популяризиране на колоезденето - финансиране, 
предложения за мерки, материали, консултация с 
експерти, медийни изяви, личен пример и др. 

ДАБДП, Нац.звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

2023 - 

3.2.4. Подкрепа за безопасно каране на велосипед - обучения за 
деца,  за възрастни, за бъдещи шофьори 

МВР, ДАБДП, Нац.звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

текущо 

3.2.5. Създаване на стимули за използване на велосипед – 
данъчни облекчения, ваучери за закупуване на 
велосипеди/ел. велосипеди, програми за връщане на стар 
автомобил (скрапинг) и др.; възможности за използване 
на финансиране чрез съществуващи програми и проекти 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МОСВ  

от 2023 г. 

3.2.6. Разработване на цялостен пакет от мерки за управление 
на мобилността за насърчаване на държавни служители 
да карат велосипед до работа и за използване на 
служебни велосипеди 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2023 - 2024 г. 

3.3. Планиране и изграждане на велосипедни паркинги до дома 

3.3.1. Изготвяне на анализ на жилищната политика относно 
осигуряване на адекватни места за паркиране и 
съхранение на велосипеди в дома с последващи 
насоки/ръководство за инвеститори и проектанти за 
прилагане на добри практики в строителство и 
преустройство на сгради 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност,  

2024-2026 г. 

3.3.2. Изготвяне и изпълнение на подпрограма към 
националната велосипедна програма по мярка 2.1.5 за 
стимулиране изграждането на велосипедното паркиране 
до дома – жилищни сгради, общежития 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2024-2025 г. 

3.4. Стимулиране на изграждането на велосипедни паркинги в края на пътуването – до работно 
място, обществени сгради и др. 

3.4.1. Изготвяне и изпълнение на подпрограма към  национална 
велосипедна програма за към мярка 2.1.5 подкрепа за 
изграждане на велосипедни паркинги и услуги в основни 
станции на обществения транспорт и в жилищни зони в 
населените места на страната. Проучване на нагласите и 
необходимостта от осигуряване на надеждно паркиране и 
съхранение на велосипеди 

МТС, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

2024 - 2027 г. 

3.4.2. Изготвяне на стимули за сътрудничество с компании за 
насърчаване карането на велосипед 

ДАБДП, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

2024 - 2025 г. 
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3.4.3. Предприемане на стъпки за намаляване на 
административната тежест при изграждане на 
велосипедни паркинги (велосипедни стойки, навеси и др.) 
в частни имоти и на обществени места от индивидуални 
възложители 

МРРБ, МВР, общини 
служби по организация на 
движението 

2024 – 2026 г. 

3.5. Развита система от услуги за велосипедистите 

3.5.1. Създаване на национален информационен портал за 
карането на велосипед в България с информация и съвети 
за безопасно придвижване, велосипедни спортове, 
екипировка, услуги, места за настаняване, велосипедни 
маршрути,  възможност за планиране на маршрут и др. 

Министерство на туризма , 
МТС, МРРБ 

2025 г. 

3.5.2. Издаване на карта с национални, регионални и местни  
велосипедни маршрути 

Министерство на туризма 2027 г. 

3.5.3. Създаване на стимули за местните власти да маркират 
велосипедни маршрути в града – за излизане от града, 
транзитни, велосипедни маршрути до центъра и основни 
забележителности 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2024 г. 

3.5.4. Предприемане на стъпки за облекчаване на 
административната тежест при регистрация на 
допълнителен регистрационен номер за велосипедна 
стойка (багажник) за автомобил и създаване на 
възможност за регистрация на самостоятелен 
регистрационен номер за велосипедната стойка с цел 
стимулиране отдаването им  под наем и продажбите 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МВР 

2023-2024 г 

3.5.5. Създаване на стимули за продажба на велосипеди втора 
ръка – създаване на образец за договор за продажба като 
форма на документ за собственост, определяне на места 
за пазари на велосипеди/спортни стоки втора употреба  и 
др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2023-2025 г. 

4. Специфична цел „Колоезденето е още един вид почивка“  

4.1. Популяризиране използването на велосипед в свободното време 

4.1.1. Популяризиране на информация за планиране на почивка 
с велосипед – необходима екипировка,  начини за 
превозване на багаж, средства за семейна мобилност с 
велосипеди, подходящи маршрути за различни възрасти и 
подготовка и т.н.  

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2025 г. 

4.1.2. Провеждане на национални кампании и събития за 
популяризиране използването на велосипед в свободното 
време, подкрепа за събития на местните власти на тази 
тема 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
Министерство на туризма, 
Министерство на младежта 
и спорта, Министерство на 
здравеопазването 

от 2024 г. 
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4.1.3. Изготвяне на методология и доклад за профил на 
велосипедния турист  

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
Министерство на туризма 

2023-2024 г. 

4.2. Развитие на велосипедни маршрути 

4.2.1. Изграждане на национални велосипедни маршрути с 
изпълнение на мерки за разрешаване на тесни места по 
туристическите велосипедни маршрути 

МРРБ (АПИ); МТС; 
Министерство на туризма; 
общински звена за 
устойчива мобилност 

от 2025 г. 

4.2.2. Създаване на стимули за местните власти за улесняване 
излизането с велосипед от населените места 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2024 г. 

4.2.3. Анализиране на използваемостта на велосипедните 
маршрути, проучване на удовлетвореността на 
велосипедистите, обратна връзка от велосипедистите за 
нови маршрути, предизвикателства и идеи за подобрение 
на велосипедните маршрути 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
Министерство на туризма 

от 2024 г. 

4.2.4. Подкрепа за доброволчеството при поддръжка на 
велосипедни маршрути 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
Министерство на туризма 

от 2024 г. 

4.3. Развитие на велосипедния туризъм като туристически продукт 

4.3.1. Изпълнение на проекти за развитие на велосипедни 
маршрути от националната велосипедна мрежа като 
туристически продукт - информация, реклама, стимули, 
събития и др. средства за популяризиране на 
велосипедните маршрути 

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

 от 2025 г. 

4.3.2. Проучване, координиране и организиране въвеждането 
на сертификационна схема за качество на туристически 
услуги за велосипедисти и повдигане на дискусия относно 
въвеждането на сертификат/правоспособност за 
велосипедни водачи; 

Министерство на туризма, 
НПО 

2025 г. 

4.3.3. Създаване на инструмент за планиране на велосипеден 
маршрут на националния информационен портал за 
карането на велосипед и/или мобилно приложение 

Министерство на туризма,  
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2026 г. 

4.3.4. Предприемане на стъпки за създаване на годишни отчети 
относно приходите, свързани с велосипедния туризъм 

Министерство на туризма от 2024 г. 

4.3.5. Създаване и популяризирне на годишен календар с 
велосипедни събития в България – състезания за 
любители, туристически обиколки, фестивали и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност  

от 2023 г. 

4.4. Развитие на велосипедния спорт 

4.4.1. Насърчаване на общините да използват финансиране на 
реконструкции на съществуващите колодрумите в 
България от разнообразни финансови източници - 
консултации, активна комуникация, осигуряване на 

Министерство на младежта 
и спорта, МРРБ 

от 2024 г. 
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формати за диалог и сътрудничество. Насърчаване 
изграждане на "мини колодруми" в градове като Варна и 
Бургас 

4.4.2. Предприемане на стъпки за повишаване на  категорията 
на международната колоездачна обиколка на България 
на 2.1. 

Министерство на младежта 
и спорта 

от 2023 г. 

4.4.3. Създаване на стимули за местните власти за увеличаване 
на възможностите за практикуване на велосипеден спорт 
в населените места. 

Нац.звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

от 2025 г. 

4.4.4. Развитие на женското колоездене в България, чрез 
провеждане на международни женски състезания и 
програми, които да имат за цел да популяризират 
колоезденето сред жените 

Министерство на младежта 
и спорта 

от 2024 г. 

4.4.5. Предприемане на стъпки за провеждане на Европейско 
първенство по шосейно колоездене 

Министерство на младежта 
и спорта 

от 2023 г. 

4.4.6. Провеждане на целогодишни национални и 
международни състезания по пистово колоездене с цел 
повишаване на нивото на родните състезатели и 
популяризиране на пистовото колоездене сред младите 

Министерство на младежта 
и спорта 

от 2024 г. 

4.4.7. Развитие на маршрути за планинско колоездене, 
възможности за развитие в зимните курорти 

Министерство на младежта 
и спорта, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност, велосипедни 
клубове и организации 

от 2024 г. 

5. Активни здрави деца 

5.1. Популяризиране на активното ходене на училище/детско заведение/университет 

5.1.1. Създаване на Национална програма за подкрепа на 
активното придвижване до учебните и детските 
заведения (НППАПУДЗ), включваща мерките по 
специфична цел „Активни здравни деца“ 

МТС/ МРРБ (определеното 
от МС отговорно за 
устойчивата мобилност 
министерство) 

от 2024 г. 

5.1.2. Създаване на наръчник с добри практики за стимулиране 
на активни начини на придвижване, насочен към детските 
и учебните заведения 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МОН 

2023 г. 

5.1.3. Провеждане на национални кампании и събития за 
популяризиране на активното ходене на училище, 
подкрепа за събития на местните власти и управите на 
детски/учебни заведения на тази тема 

МОН, Нац.звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност,  Министерство 
на здравеопазването, 
Министерство на младежта 
и спорта  

от 2024 г. 

5.1.4. Включване в учебната програма на обучение по 
безопасно каране на велосипед в града в реални или 
близки до реалните условия 

МВР, ДАБДП, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

от 2025 г. 
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5.1.5. Сътрудничество с компании и организации за 
стимулиране на активното придвижване до 
детско/учебно заведение за съвместни инициативи, 
финансиране и др. 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

текущо 

5.2. Създаване на сигурни и привлекателни маршрути за придвижване пеш и с велосипед до 
училище/детско заведение/университет 

5.2.1. Създаване на наръчник с добри практики за планиране на 
безопасна градска среда и стимулиране на активните 
начини на придвижване до детските и учебните 
заведения,  насочен към местните власти 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
ДАБДП, 

2023 г. 

5.2.2. Създаване на нормативна възможност и стимули за 
организиране на практиката „училищни улици“ -   
запазване на улиците около училището в началото и края 
на часовете само за пешеходно и велосипедно движение 

ДАБДП, МВР, Нац. звено за 
развитие на устойчивата 
мобилност 

2025 г. 

5.3. Стимулиране на извънкласните активности, свързани с колоезденето и активното движение на 
децата и младежите 

5.3.1. Създаване на подпрограма към НППАПУДЗ по мярка 5.1.1. 
за финансиране на общодостъпни трафик градини(traffic 
gardens) *  

*трафик градините са дефинирани като детски вело- и 
авто градчета в чл.58, ал.3 на Наредба РД 02-20-2/2017 г. 
за планиране и проектиране на КТС в урбанизираните 
територии 

МТС/ МРРБ (определеното 
от МС отговорно за 
устойчивата мобилност 
министерство), ДАБДП, 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност 

2024 г. 

5.3.2. Изготвяне на анализ и периодичен (двугодишен) доклад 
за начините на придвижване до/от детско и учебно 
заведение, желаният начин на придвижване на децата, 
проучване на физическата им активност, връзка с нивата 
на затлъстяване и наднормено тегло и др. 

Министерство на 
здравеопазването, Нац. 
звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МОН 

от 2023 г. 

5.3.3. Създаване на национална програма за развитие на 
детско-юношеско колоездене - спортно, туристическо и 
приложно колоездене 

МТС/ МРРБ (определеното 
от МС отговорно за 
устойчивата мобилност 
министерство), ММС, МОН, 
Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
СБА 

от 2024 г. 

5.4. Изграждане на велосипедни паркинги в детските и учебните заведения 

5.4.1. Изготвяне и изпълнение на подпрограма към НППАПУДЗ 
по мярка 5.1.1. за създаване на велосипедни паркинги, 
съпътстваща инфраструктура и услуги за достигане до и в 
детските и учебните заведения с велосипед 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МОН 

2023 г. 

5.4.2. Предприемане на стъпки за облекчаване на 
административните процедури по създаване на 
велосипедни паркинги в детските и учебните заведения 

Нац. звено за развитие на 
устойчивата мобилност, 
МОН 

2023 -2024 г. 
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5.11 КРАТКОСРОЧНИ ПРИОРИТЕТИ НА МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДНИ ПОЛИТИКИ  

Необходими са усилия за полагане на добри основи на велосипедна политика на национално ниво. 
Следните приоритети очертават първоначалните дейности и решения, които трябва да бъдат взети с цел 
постигане на дългосрочни цели за подобряване на велосипедното движение и отключване на потенциала 
на колоезденето в България. Списъкът включва първоначални дейности по специфичните цели – нужна е 
систематична работа по всяка от тях за формирането и изпълнението на консистентна национална 
велосипедна политика. 

1. Определяне на ресорно министерство и звено за развитие на устойчивата мобилност и определяне 
на национален велосипеден координатор към национално звено за развитие на устойчивата 
мобилност; 

2. Създаване на постоянна национална велосипедна работна група с представители на всички 
заинтересовани страни - институции, НПО, бизнес и др.; 

3. Изготвяне на национална програма с велосипедни мерки (с бюджети, графици, отговорности и 
финансиране) със задължителни ангажименти; 

4. Изграждане на експертен капацитет и натрупване на знание в националното експертно звено и 
свързани с дейността отдели на институции; 

5. Действия за ясна и категорична подкрепа от институциите на националното ниво към местното и 
регионалното ниво за велосипедни политики и устойчива мобилност; 

6. Актуализиране на закони и нормативна уредба за допълнителни улеснения за колоезденето след 
обратна връзка от администрация, проектанти и ползватели по отношение на действащите 
велосипедни регулации. Определяне на правила и правомощия за планиране,  изграждане, контрол,  
стопанисване и опазване на велосипедни маршрути (възможно включване и на пешеходни 
маршрути), съхраняване на информацията и др.; 

7. Определяне на национален бюджет за специфични велосипедни мерки - планиране, проектиране, 
консултации, пилотни проекти за велосипедна инфраструктура, изпълнение на национална мрежа от 
туристически велосипедни маршрути, национална и международна координация на развитието на 
велосипедната мрежа и др.; 

8. Гарантиране спазването на минималните изисквания за велосипедна инфраструктура съгласно 
нормативната уредба – широчини, непрекъснатост, безопасността при кръстовища, гладки преходи на 
настилки и др.; изготвяне на пътна карта за привеждане на съществуващата велосипедна 
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инфраструктура в съответствие поне с минималните нормативни изисквания; издаване на указания 
при допустимо наличие на отклонения от правилата и нормативите в нормативната уредба; 

9. Стартиране на Национална програма за подкрепа активното придвижване в учебните и детските 
заведения; 

10. Събиране на изходна информация за показатели за напредък по велосипедните политики, за 
съществуващи маршрути, полагане на основи за събиране на данни. 
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6 Финансиране 
Националното ниво на управление, отговорно за колоезденето, следва да създаде схеми за финансиране 
в подкрепа на местните и регионалните власти. Проектите, свързани с колоезденето, се нуждаят от 
специален бюджет (напр. ако се разработва велосипедна инфраструктура или се прилага мярка за 
насърчаване на колоезденето) или бюджетно перо (напр. ако велосипедната инфраструктура е част от 
сложни пътни или транспортни инвестиции или колоезденето е част от проект за устойчива мобилност). 
Правителството следва да гарантира, че регионалните и местните инициативи се реализират и че 
инициативите намират своята финансова подкрепа в националните бюджети. Програми, преобразуващи 
европейските фондове в национални или транснационални проекти, както и елементи от националния 
бюджет и финансови инструменти, целящи пряко финансиране на велосипедни проекти, са необходими, 
за да се постави основата за развитие. Министерствата на транспорта, инфраструктурата и/или туризма и 
други национални агенции, отговорни за финансирането и/или координацията на инвестиционни 
проекти, могат да са от ключово значение при разглеждането на инвестициите във велосипеди при 
създаването на национални инструменти за финансиране. Бенефициентите са регионални и местни 
власти, които биха желали да развият и/или финансират свои велосипедни проекти. Отговорните органи 
следва да предприемат следните стъпки за създаване на подходящи схеми за финансиране:  

● Прилагане на комплексен подход (отгоре-надолу и отдолу-нагоре) и включване на всички 
заинтересовани страни в дефинирането на проекти за насърчаване на колоезденето. Необходимо 
е нуждите от финансиране да са взети предвид от самото начало, както и общините и областните 
нива на управление да бъдат подкрепени с насоки при кандидатстване за средства; 

● Определяне на правила и планиране на национални бюджети и други финансови инструменти с 
поглед към проекти, свързани с устойчива мобилност. Необходимо е заделяне на бюджет за 
насърчаване на колоезденето: да бъдат създадени програми, финансови инструменти и 
възможности финансовите институции да предоставят допълнителни решения (напр. заеми, 
публично-частни партньорства); 

● Достъп до средства на международно ниво (EU RRP, CEF, Interreg и др.) и от международни 
институции (напр. EIB) за генериране на допълнителни бюджети за насърчаване на колоезденето; 

● Мониторинг на програми и проекти, за да се гарантира, че свързаните цели и задачи се 
изпълняват и да се намалят рисковете, свързани с финансирането (напр. инфлация), напр. 
създаване на орган за наблюдение, който да контролира финансирането и проектите, свързани с 
колоезденето; 

● Задаване на схеми, свързани с годишните бюджети и програми, обхващащи програмни периоди 
(по-специално 7-годишното програмиране в ЕС). 

Добър пример за структуриране и управление на национално финансиране за насърчаване на 
колоезденето е Klimaaktiv mobil, националната програма за действие за управление на мобилността в 
Австрия. Австрийското федерално министерство за климатичните действия, околната среда, енергетиката, 
мобилността, иновациите и технологиите разработва генерални планове за колоездене и ходене пеша и 
предоставя финансови средства на регионалните и местните власти, както и на бизнеса (доставчици на 
транспортни услуги, туристически оператори), публични институции (напр. училища, детски градини), 
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неправителствени организации и граждани за подпомагане на щадящия климата преход към активна 
мобилност, електрическа мобилност и интелигентни решения в транспорта. 

6.1 НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ 

Националния бюджет на Република България досега не е финансирал целенасочено дейности насочени 
към развитие на велосипедното движение. Страни от Дунавския регион вече имат такава устойчива 
практика, с която провеждат националната политика за велосипеден транспорт и велосипеден туризъм. 
Сред тях от 2021 г. се нареди и Румъния, която също отдели национален бюджет за изпълнение на 
националната си велосипедна стратегия, за планиране и изграждане на национална мрежа от 
велосипедни маршрути и за промени в законодателството улесняващи тези процеси. Средства от 
националния бюджет на България също следва да бъдат предназначени за изпълнение на Националният 
велосипеден план, като могат да се включат за обезпечаване на по-общата държавна политика в следните 
области: 

● транспортна инфраструктура; 

● зелени инвестиции; 

● устойчив транспорт; 

● чист въздух; 

● борба с изменението на климата/адаптиране към климатичните промени; 

● спорт и др. 

Сред инструментите за финансиране, които ползват средства от националния бюджет се числят и:  

● Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) и 

● Фонд “Флаг” (Фонд за устойчиви градове). 

И двата фонда подкрепят инвестиции в посока зелени, умни и иновативни градове, с дял на проекти за 
енергийна ефективност, мобилност, кръгова икономика и др. в които насърчаването на велосипедното 
движение се вписва, както като самостоятелна цел, така и като елемент от по-обхватни проекти на 
общини, общински и държавни дружества и бизнеси. 

6.2 ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 

Общините в България могат да прилагат различни финансови инструменти и подходи, освен пряко 
делегиран бюджет, с което могат да дофинансират важни проекти от значение за постигане на 
национални цели за развитие на велосипедното движение – напр. инфраструктурни връзки, части от 
националната велосипедна мрежа и др. Сред възможните инструменти са: 
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● Общински облигации; 

● Бюджети на съществуващи капиталови проекти; 

● Управление на публични (общински) активи - финансиране чрез продажба, лизинг и др. ; 

● ЕСКО схеми, напр. при създаване на транспортни услуги и др. 

6.3 ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ФИНАНСИРАНЕ 

Децентрализирани модели на набиране на средства могат да се използват за финансиране на конкретни 
проекти на кампаниен принцип, както споделено фондонабиране (crowdfunding) или чрез поставяне на 
краткосрочни и дългосрочни цели за финансиране чрез приходи от хазарт : 

● Краудфъндинг – набиране на средства от голям брой местни донори за популярен обществен 
капиталов проект, например – велосипедна алея или маршрут до емблематичен туристически 
обект; 

● Спортен тотализатор и хазартни игри, вкл. финансиране разпределяно по чл.10а от Закона за 
хазарта – поначало държавните механизми за регулация на хазарта допускат набрани средства да 
се използват за финансиране на публични проекти свързани със спорт, туризъм, здраве и 
социални проекти. Сред добрите световни практики е използването на средства от спортни 
тотализатори като:  

o Национална велосипедна мрежа на Великобритания, проект на Millenuim Commission 
финансиран през 2000 г. с 43,5 млн. лири от Националната лотария с участващи над 400 
местни власти, бизнес, собственици на земи и др.; 

o Фондация DOEN, Нидерландия, която също разпределя финансиране от Национална 
лотария за подкрепа на проекти за спорт и туризъм свързани с колоездене, вкл. в чужбина 
и България. 

6.4 АЛТЕРНАТИВИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Възможен подход в ограничени случаи е прилагане на регулации към собствениците на земя и 
търговските дружества – това НЕ е механизъм за финансиране, но намалява пряката необходимост от 
инвестиции на възложителите (общини, агенции и др.) в изкупуване/отчуждаване на терени за 
обезпечаване на велосипедна инфраструктура. Вместо това може да се приложат съществуващи правни 
норми или създаде нормативна уредба на общинско ниво за собствениците на земя и търговските 
дружества, например – учредяване на право на преминаване през частни терени за обезпечаване на 
туристически или транспортен маршрут. Подобна практика е приложена от Столична община за 
обезпечаване на транспортни маршрути (велосипедни и пешеходни) при планирането на НПЗ 
“Хладилника” в София. 
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6.5 ФИНАНСИРАНЕ С ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС 

Много от финансовите инструменти на ЕС залагат цели и приоритети в области като устойчив транспорт, 
активен транспорт, микромобилност, чист въздух, борба с измененията на климата и адаптация, устойчив 
туризъм, активен начин на живот и здраве, и др. Допринасяйки за всички подобни приоритети, 
велосипедният транспорт и велосипедният туризъм могат да са самостоятелен предмет на проекти или 
елемент от проекти насочени към развитие на инфраструктура, обучения, учене през целия живот, 
планиране и координация на транснационално, регионално, национално или местно ниво, 
изследователски или пилотни инициативи. 

● Програма LIFE на ЕС за финансиране на дейности свързани с околна среда и борба с измененията 
на климата; 

● Програма Хоризонт Европа 2021-2027 (HORIZON EUROPE)на ЕС за финансиране на изследователски 
проекти, иноваци и др. свързани с устойчиво развитие, промяна на климата, 
конкурентоспособност и растеж; 

● Програма INTERREG – финансиране за проекти насочени към умен растеж, (вкл.устойчив транспорт 
и туризъм), социална, културна и териториална кохезия; 

● Национален план за възстановяване и развитие на Република България 2022 – заложени проекти и 
реформи свързани с градска мобилност, вкл. планиране и изграждане на велосипедна 
инфраструктура в големи градове в България; 

● Оперативни програми – ОП Развитие на регионите 2021-2027  , Програма за развитие на селските 
райони 2021-2027, ОП Околна среда и др.;  

● Програми за Териториално сътрудничество. 

ВАЖНО: В  Национален план за възстановяване и устойчивост (МС, НПВУ, 2022)  и в Актуализирания 
проект на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. е записано, че ще финансират 
мерки за устойчива мобилност само ако ИТС за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и ПИРО 
имат ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска мобилност, съдържащи 
всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност (МРРБ, Актуализиран проект на 
Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. , 2021, стр. 33-34, 65), (МС, НПВУ, 2022). Към 
момента (2022 г.) те не отговарят на това условие. (виж глава 2.3.5) 

6.6 ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Европейската банка за възстановяване и 
развитие ЕБВР и др. донори най-често подкрепят насърчаване на велосипедното движение като елемент 
от по-обхватни проекти. Обичайно изискване е предварителното планиране и залагане на конкретни 
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измерими цели на проектите, както и предварително стратегическо планиране, от което Националният 
велосипеден план е важна част. 

6.7 ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Редица международни и европейски формати за консултация и сътрудничество успешно могат да 
допринесат за набиране на финансиране и изграждане на капацитет: 

● Конвента на кметовете – за климат и енергия в Европа; 

● Европейска федерация на велосипедистите – Наръчник с насоки за възможни велосипедни 
инвестиции чрез фондовете на ЕС; 

● Европейска инвестиционна банка – съвети и сътрудничество чрез Road Safety Hub и URBIS. 

Сътрудничество и механизми за финансиране достъпни чрез структури на ООН/UNECE изискват 
национален ангажимент и участие на представители на национални структури за управление на 
устойчивата мобилност: 

● JPI Urban Europe; 

● THE PEP (Transport, Health and Environment Pan-European Partnership) и Pan European MasterPlan for 

Cycling Promotion. 

6.8 ФИСКАЛНИ СТИМУЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕ 

Освен инвестиции във велосипедна инфраструктура и промоционални дейности, фискалните стимули 
могат да улеснят промяна на навиците за ежедневно пътуване. Типични стимули биха могли да бъдат 
(увеличени) надбавки за пробег за пътуване до работа с велосипед и бизнес пътувания с велосипед 
(плащане или данъчен бонус), намаление на данъка върху дохода за закупуване на фирмени велосипеди, 
изключение от данък върху използването на служебни велосипеди (модели велосипеди подходящи за 
ходене до работа). Ролята на националното ниво на управление е да промени съществуващите и/или да 
създаде необходимите нови закони и разпоредби, както и да разработи ясни насоки за финансиране и да 
осигури подходящи управленски структури в сътрудничество с отговорните институции на местно и 
областно ниво. 

Има почти 300 схеми за данъчни стимули и премии за покупка свързани с насърчаване на велосипедното 
движение в цяла Европа, предлагани от национални, регионални и местни власти, за да направят по-
привлекателно карането на велосипед в сравнение с шофирането. Въпреки че много стимули в Европа 
вече бяха въведени през последното десетилетие, броят на схемите се е увеличил значително от 2019 г. 
насам. (ECF, Money for bikes: Tax incentives and purchase premiums for cycling in Europe). 
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7 Оценка и мониторинг 
Общата рамка за оценка и мониторинг на Националния велосипеден план има за цел да подпомогне 
проследяването и оценката както на напредъка по изпълнението на плана, така и ефектът от заложените и 
изпълнявани мерки. Напредъкът и ефектите при изпълнението на плана изцяло зависят от начина на 
управление. Решението за структурата на управление на велосипедните политики на национално ниво 
предстои да бъде взето едновременно със или след приемане на настоящия план. Ето защо тук описаните 
дейности са очертани като отговорност на бъдещо „Нациоанално звено за развитие на устойчивата 
мобилност“. Затова тази глава описва най-общо подхода за оценка и мониторинг на плана и този подход 
следва да бъде преразгледан при сформиране на звеното за развитие на устойчивата мобилност в 
България.  

7.1 МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДЕН ПЛАН (НВП) 

Мониторингът на изпълнението на НВП следва да бъде включен в ключовите процеси в организационната 
структура на отговорното министерство. Това се налага за да се гарантира, че е възприет координиран 
подход на сътрудничество, тъй като много от мерките на НВП са взаимосвързани и са в правомощията на 
различни институции.  

Управление на изпълнението на НВП: национално звено за развитие на устойчивата мобилност в рамките 
на отговорно министерство, което ще следи изпълнението на НВП . 

Доклад за определяне на изходното положение: националното звено за развитие на устойчивата 
мобилност изготвя доклад с изходни стойности на показателите за напредък, описани в глава 3.3 „Цели“ 
като събира данните самостоятелно, чрез контакт с други институции или ги възлага на трети лица. При 
липса на възможност за събиране на данните да се предприемат действия за стартиране събирането на 
липсващите (или аналогични) данни. 

Планиране и осигуряване на ресурси: За всяка мярка от НВП са посочени една или няколко институции с 
правомощия за изпълнението ѝ и като заинтересовани звена. Националното звено за развитие на 
устойчивата мобилност координира с всяка от тях планиране на изпълнението и събирането на данни по 
индикаторите за напредък по мерките, включването им в Нацоналната програма към мярка 2.1.5., като 
отбелязва в годишен доклад информацията за напредъка на всяка мярка.  

Мониторингов доклад: Националното звено за развитие на устойчивата мобилност изготвя годишен 
доклад за напредъка по изпълнението на НВП. Напредъкът спрямо индикаторите за изпълнение на 
мерките трябва да се описва, като се сравнява с изходното положение. Резултатите от мониторинга ще 
предоставят информация за планирането на следващи фази за изпълнение на всяка мярка. При 
необходимост следва да се правят промени в сроковете и средствата, напр. в зависимост от хода на 
законодателни промени, обстоятелства в хода на реализацията. 
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Финален велосипеден одит: За отчитане на напредъка по изпълнението на НВП за целия период на 
действие, специфичните цели и кумулативния ефект от изпълнението на целите в края на действие на НВП 
националното звено за развитие на устойчивата мобилност или отговорното за устойчивата мобилност 
министерство възлага изготвянето на велосипеден одит на националната велосипедна политика (виж 
Глава 2.2„Одит на велосипедната политика на РБългария“). 

7.2 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДЕН ПЛАН 

Целта на мониторинга и оценката на резултатите от мерките е да се покаже дали те водят до постигане на 
целите на НВП и да се извлекат изводи от изпълнението им. 

Изготвяне на схема за мониторинг: Всяка стратегическа цел и постигането на показателите за напредък  в  
трябва да бъдат разпределени като отговорности в съответни отдели/дирекции или към съответния 
отговорен орган, който ще отговаря за предоставяне на данни за напредъка на изпълнението. 
Изпълнението на мерките по стратегическите цели и показателите за напредък се проследява в 
съответствие с определения период за изпълнение на мерките. Определените експерти отговорните 
отдели/дирекции на национални структури отговарят за прегледа на събраните данни като гарантират, че 
са достоверни, пълни и надеждни. 
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