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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е З Ю М Е 
 
 

Национален велосипеден план  
на Република България 
2022-2027 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Danube Cycle Plans | Policies, plans and 

promotion  

for more people cycling in the Danube region 

www.interreg-danube.eu/danube-cycle-plans 

 

 

 

 

 

 
Contact 
Coordinator:  

Environment Agency Austria  

Agnes Kurzweil 

Email Address: agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at 

Web: www.umweltbundesamt.at  

 

 

BG Partner:  Bulgarian Association for Alternative Tourism  
                  
Authors: Petya Doneva (Chapters 1.3, 2, 3, 5.1-5.8) 

Radostina Petrova (Chapters 1.2, 5.9-5.11, 6, 7) 
Kiril Kaloyanov (Chapters 1.1, 4) 

 
Email:  baatbg@gmail.com  
Web:   www.bgcyclingplan.eu 
 
Credit photo:  © Vitaliy_Melnik, yanlev, william87, lekcej/Depositphotos.com 
 
More information about Danube Cycle Plans 
and the project activities & results are available on:  
www.interreg-danube.eu/danube-cycle-plans 
  



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

Въведение 
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-16-191/08.07.2021г. 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. 

Необходимост от Национален велосипеден план 
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 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. Забележима е липсата на подкрепа от националното ниво - в много градове 
ставаме свидетели на науверени, непоследователни и понякога противоречиви мерки за 
велосипедното движение от страна на общинските власти, 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. В 
България няма министерство или друго звено, което да отговаря за популяризиране на устойчивата 
мобилност. 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 
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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. 

В полза на политическата подкрепа за развитието на колоезденето и устойчивата мобилност говорят 
и следните фактори, посочени в Доклада за България за 2020 г. на ЕК. 

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

- за последните години България е с най-нисък резултат по Еко-иновационния индекс като 
сред основните предизвикателства се включва подобряването на практиките за устойчивост 
в транспортния сектор; 

- Качеството на въздуха в България продължава да буди сериозна загриженост като основни 
фактори за 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; 

- През 2016 г. предотвратимата и лечимата смъртност са на много по-високи равнища от 
средните за ЕС  като за една от причините се посочва нарастване на равнищата на 
затлъстяване сред момчетата в юношеска възраст и децата; 

В допълнение има две финасиращи програми на ЕС, които поставят следното условие: 

- мерки за устойчива мобилност по оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
и Националия план за възстановяване и развитие (2022 г.) ще се финансират само ако 
регионалните и общински планове за развитие (интегрираните транспортни за развитие на 
регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общини-ПИРО) 
имат ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска 
мобилност, съдържащи всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност. 
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Анализ на нормативната уредба,  
данни и одит на велосипедни политики 
Националният велосипеден план разполага с подробен анализ на съществуващите изисквания, 
терминология и практика по отношение на велосипедното движение. Посочени са законите и 
наредбите, които имат отношение към изграждане на велосипедна инфраструктура, прокарване на 
велосипедни маршрути, изисквания към оборудването на велосипедите за движение по пътищата, 
както и правила за движение и сигнализация. Няма подходяща нормативна рамка за изграждане на 
националните и регионалните велосипедни маршрути – няма отговорно звено на национално ниво, 
не са включени в политиките за регионално планиране, няма единни правила за тяхното планиране, 
изграждане, маркиране, опазване, съхраняване на информацията, преминавайки през различните 
видове територия.  

Описана е настоящата структура на управление на велосипедни политики на национално, регионално 
и местно ниво. Националният велосипеден план се отнася главно до националното ниво на 
управление на дейности за велосипедно движение във всички негови аспекти свързани с велосипеда 
като средство за транспорт,  туризъм и спорт. 

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. Забележима е необходимостта от 
подкрепа на национално ниво за общините. 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. 

Съществуващите политики за велосипедно движение в България бяха оценени чрез Одит на 
велосипедното политика по метода BYPAD. 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 въпросник, 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. 

Общият BYPAD резултат на велосипедните политики в България 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 
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на развитие на велосипедните политики, макар в някои аспекти да има значими постижения.  
Разпределението на резултатите по модули е представено във фигурата:  

 

 
 
 

Резултатите от одита показват необходимостта от целенасочени действия и амбициозен подход в 
национален мащаб за достигане на ниво 3 „системен подход“ за управление на политиките за 
велосипедно движение. Затова фокусът на националният велосипеден план е 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.  
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Визия  
Следната Визия описва желаният напредък:  

Използването на велосипед за придвижване, туризъм и спорт в България 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. 

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 и са насочени към 
основните дефицити и приоритети за подкрепа на националните, регионалните и местните политики. 

Специфични цели 
Националният велосипеден план има 5 специфични цели:  

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. 

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. 

“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 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. 
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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. 

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. 

 

За основен показател за напредък по специфичните цели е приета оценката от велосипедния одит, 
тъй като със своята точкова система той дава всеобхватен поглед върху постигнатото в различните 
сфери и кумулативния ефект от приложените мерки. Главна измерима цел на Национален 
велосипеден план 2022-2027 г. е:  

Повишаване на оценката от велосипедния одит от 20% за 2022 г. на 65% през 2027 г., разпределена 
със следните постигнати повишени нива по тематичните BYPAD модули: 

Модул Настоящо 
ниво 

Цел за 
нивото 
към 2027 

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 

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 1 Главна измерима цел за Националния велосипеден план на РБългария 2022-2027 г. 
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Концепция за национална мрежа от велосипедни 
маршрути 
Към националния велосипеден план е разработена концепция за мрежа от национални велосипедни 
маршрути в България. Тя определя основни направления за развитие на велосипедни маршрути, 
които да свързват страната в посока север-юг и запад-изток.  

 

Схема на примерни конкретни трасета на националните велосипедни маршрути (подробна карта на 
www.bgcyclingplan.eu/map) 
 

За обособяване на маршрути със значителна дължина от порядъка на стотици километри е възможно 
използването на различни инструменти. Извън населените места 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, край водни обекти, техническа инфраструктура, право на 
преминаване през имоти, а в градовете – велоалеи и велоленти, зони с успокоено движение, 
споделени тротоари и др. По този начин велосипедният маршрут се формира като комбинация от 
различни видове инфраструктура, за да се сформира трасе с възможност за колоездене в 
продължение на дни, седмици, а защо не и повече от месец. Неделима част от инфраструктурата на 
велосипедните маршрути е правилното маркиране с насочващи табели, които осигуряват сигурност, 
комфорт и безопасност за колоездачите. Концепцията за национална мрежа определя 9 маршрута с 
обща дължина от 4658 км и дава връзките с веломаршрутите през границите с националните 
веломрежи на съседните на България държави. 
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Действия за развитие 
Одитът на велосипедната политика в Република България 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 Евровело13 – 
маршрутът по Желязната завеса, показват, че е необходимо въвеждането на ясни правила и 
правомощия за планиране,  изграждане, маркиране и сигнализация, съхраняване на информация, 
контрол, стопанисване и опазване на велосипедните маршрути. 

Националният велосипеден план подробно обосновава и посочва необходимите мерки за 
изпълнение на поставените специфични цели. Насоките за действие, с които са свързани 
предложените в плана мерки, включват и синергични действия със стратегии, планове, програми и 
мерки от различни сфери и са разпределени в следните направления: 

- велосипедни политики и инфраструктура;  
- безопасност на движението по пътищата; 
- велосипеден транспорт; 
- велосипеден туризъм; 
- велосипеден спорт; 
- микромобилност, (микро)електромоиблност; 
- интермодалност и мултимодалност; 
- активна мобилност и здраве. 

Подробно са формулирани общо 104 мерки пред националното ниво на управление, за чието 
изпълнение са посочени срокове и заинтересовани страни.  

Особен фокус в Националния велосипеден план са политиките и мерките за популяризиране на 
активното придвижване сред децата и младежите. Може би децата са най-потърпевшата група 
когато липсват условия за алтернативна мобилност. Навиците за мобилност, физическа активности  и 
отношението към алтернативните начини на придвижване се формират  от най-ранна детска възраст. 
Наднорменото тегло и затлъстяването са все по-тежък за децата проблем, като често няма 
възможност да им бъде осигурено препоръчителното физическо натоварване от 60 мин/ден. По 
данни от 2014 г. на Националния център за по обществено здраве и  анализи почти всяко трето дете 
(5-19 г., 30.1%) е с наднормено тегло, а в групата на 10-13 годишните момчетата почти половината 
(46.2%) са с наднормено тегло и всяко пето (19.8%) е със затлъстяване. Проблемът с наднорменото 
тегло и затлъстяването нараства с възрастта като над  средно повече от половината възрастни са с 
наднормено тегло (58,3%). Отчитат се ниски нива на физическа активност като при децата, така и 
при възрастните. 
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Определени са 10 краткосрочни приоритети, които 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 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. 

Първи приоритет е определяне на ресорно министерство и национално звено за развитие на 
устойчивата мобилност с определяне на национален велосипеден координатор към него. 
Обоснована е необходимостта от национално звено по управление на устойчива мобилност под 
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формата на дирекция в министерство, междуведомствена структура, звено в държавна агенция или 
др. възможност. Решението за определяне на ресорно министерство и създаването на национално 
звено за устойчива мобилност е в ръцете на Министерски съвет на РБългария, с което да се дадат 
нужните правомощия и определи финансовата рамка по изпълнение на Националния велосипеден 
план. Полагането на основите на националната подкрепа за колоезденето е приемането на 
настоящия национален велосипеден план (или друг велосипеден план или план за устойчива 
мобилност). 

 

 

 


