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Основни резултати 
от сравнение на вело-стандартите в 
Дунавските страни

• В повечето страни има стандарти за високо качество на вело-
инфраструктурата, с цели за подобряването ѝ 

• В много от страните стандартите са по-скоро 
пожелателни/планирани, но реално неприложени

• Има различия в степента на задължение за прилагане на 
стандартите (закони, правила, препоръки), но това няма голяма 
връзка с качеството на изграждане

• Напр. CZ, SK, AT имат само технически (незадължителен) стандарт, но 
най-добро качество на изградената инфраструктура в региона
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Сравнение по теми 
с предложение за промяна и хармонизиране на 
международно ниво 

1. Ниво на стандартите

2. Ниво на реализация

3. Велосипедна инфраструктура и елементи на инфраструктурата

4. Кога каква вело-инфраструктура се използва

5. Еднопосочни/двупосочни велосипедни алеи

6. Минимални широчини

7. Непрекъснатост на велосипедна инфраструктура (начало/край, кръстовища)

8. Бордюри и наклони

9. Светлинна сигнализация - светофари

10. Сигнализация със знаци, маркировка

11. Теми извън стандарти за велосипедна инфраструктура 
1. Зони 30 км/ч
2. Поддръжка
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1 Ниво на развитие на вело-стандарти
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• Румъния няма вело-
стандарти, освен няколко 
изречения в правила за 
проектиране на улици

• България има вело-
стандарти в 2 наредби – за 
ППКТСУТ и за проектиране 
на пътища

• Сърбия има наръчник, 
незадължителен 

• Страните с най-добра 
вело-инфраструктура AT, 
CZ и SK имат „само” 
незадължителни 
технически стандарти



3 Видове велосипедна инфраструктура
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Съществуващи
Несъществуващи
Припокриват се с други 
категории

• Препоръка: 
въвеждане на 
категориите във 
всички страни по 
еднакъв начин.

AT BG CZ HR HU RO SK SI RS DK
Crow 
(NL)

Presto
UNEC

E

Cycle tracks

Cycle lanes

Advisory cycle 
lanes /sharrows

as one 
categ
ory

no 
sharro
ws

Cycle streets

Cycle roads

Contraflow

Greenway/multip
urpose path

Mixed-use zones

Cycle and 
pedestrian tracks

 
not 
sugge
sted

not 
sugge
sted 

Cycle routes

Cycle highways



4 Кога каква вело-инфраструктура се 
прилага
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• Типично предизвикателство във всяка страна – кога се прилагат: 
• Смесено движение на велосипедисти и МПС
• Велосипедна лента
• Велосипедна алея (по протежение на път/улица, физически отделена с бордюр, 

ограничители, мантинела)
• Велосипеден път (отделен и самостоятелен)

• В повечето страни критерии за избор са скоростта на движение и натовареност с брой ППС 



Пример от националния стандарт на 
Словения
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Сравнение на стандартите при 30 км/ч 

• Велосипеден път

• Велосипедна алея

• Велосипедна лента

• Смесено движение
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Сравнение на стандартите при 50 км/ч 
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• Велосипеден път

• Велосипедна алея

• Велосипедна лента

• Смесено движение



Сравнение на стандартите при 80 км/ч
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• Велосипеден път

• Велосипедна алея

• Велосипедна лента

• Смесено движение



Препоръка за общ стандарт за избор 
на вид велосипедна инфраструктура 

• „По-добра средна стойност” – доближава се до „ECS Low”
• Без неясни графики и линии – скоростите на движение са точно  

назовани 
• Без припокриване на категории – ясна дефиниция на минималните 

стандарти08/07/2022 12

• Смесено движение
• Велосипедна лента
• Велосипедна алея
• Велосипеден път



Директно разстояние: 400 m

Законов начин за преминаване : 1400 m и 4-6 пресичания

5 Еднопосочни велоалеи от двете страни 
на път/улица
1) На градски булеварди с 2 или повече ленти за движение или разстояния между възможни пресичания

(кръстовища) по-дълги от 400 m, трябва да е разрешено разполагането на 2 еднопосочни велосипедни
алеи от двете страни на булеварда.

2) На всички кръстовища с поне един път/улица с две или повече ленти за движение, трябва да е
разрешено разполагането на еднопосочни велосипедни алеи от двете страни на пътя/улицата



6 Минимални широчини 
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• Препоръка: следване на наръчника PRESTO: 2/ 2,5 m
• И дори по-големи широчини за осигуряване габарити на карго-

велосипеди, тандеми, вело-ремаркета

Велосипедна алея AT BG CZ HR HU SK RS SI RO CROW PRESTO

Мин.шир
очина (m)

Еднопос
очна 

1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,70 
m

2,00

Двупосо
чна

2,00 2,50 2,00 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 not 
speci
fied

2,50



7 Непрекъснатост на велосипедната 
инфраструктура
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Законно 
Незаконно, но често срещано
Изключение
Не съществува

• Велосипедната алея/лента 
изчезва внезапно, без 
подходящ преход и указание 
за включване в трафика или 
пресичане от другата страна. 
Следва да НЕ е позволено!

 
AT BG CZ HR HU RO RS SK SI 

Interruption of a cycling track a) b) b) b) a) b) c) a) d) 

 



8 Бордюри и наклони
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• Наличието на 
бордюр в зона 
на пресичане 

• НЕ трябва да е 
позволено!

• Максимум 
наклон 8% е OK 
за кратко 
разстояние.

AT BG CZ HR HU SK RO RS SI PRESTO

Остър 
бордюр в 

кръстовище 
и зона на 

пресичане 
curb

Само на 
някои 

места, до 
3 cm

Често 
срещано
, до 4 cm

Само 
на 

някои 
места, 
до 3 
cm

Често 
срещ
ано, 
до 4 
cm

Без 
остър 

бордюр

Само 
на 

някои 
места, 
до 3 
cm

Само 
на 

някои 
места, 
до 10 

cm

Само на 
някои 

места, до 
12 cm

Без 
остър 

бордюр

Без 
остър 

бордюр

Наклони на 
преход 
между 

настилки/пре
сичане, в %

Няма 
дефиниция

Макс. 
7%

Макс 
1:12
(8%)

Разл
ични 
накло

ни

Макс 
8%

Макс. 
1:12
(8%)

Различ
ни 

наклон
и

Няма 
дефиници

я

Макс 8% 1:20
(5%)



9 Светлинна сигнализация - светофари
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• Препоръки

• Без бутони за велосипедисти за поискване на пресичане

• Отделна фаза за пресичане и отделен вело-светофар

• Справедливо време за чакане за пресичане, в сравнение с МПС – напр. За всяка посока на 
пресичане средно общо време за изчакване да е не повече от 50% по-дълго

• Ранен старт на зелена светлина

• Разрешен десен завой на червена светлина



10 Сигнализация със знаци
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• Пълна хармонизация не е реалистично да се постигне, но 
• знаците са като цяло интуитивни и ясни, въпреки различията

• Препоръки
• Въвеждане на липсващи видове знаци в някои от страните,
• в подкрепа на съществуващата или въвеждане и на нови видове 
• вело-инфраструктура;

• Насърчаване употребата на съществуващи в законодателството 
• видове сигнализация и маркировка, чрез даване на примерни 

начини на изпълнение – за осигуряване на допълнителна 
информация, за безопасност и комфорт; 

• Насърчаване на равнопоставеност на велосипедния трафик с 
въвеждане на велосипедни пиктограми в съществуващи знаци –
напр. лого и номер на веломаршрут в указателни табели. 



11 Успокоени зони за движение 30 км/ч
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• Препоръка – въвеждане на ясни правила за уреждане на зона 30 км/ч



11 Поддръжка на велосипедна 
инфраструктура
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• Препоръка – насърчаване на по-
подробни изисквания за 
комунални дейности; 
извършване на редовен 
мониторинг на терен.



Следващи стъпки
• Как прилагаме действащите нормативни 

стандарти в България за реализацията на 
националната велосипедна мрежа?

• Какви действия са необходими за подобряване 
на нормативните стандарти и повишаване на 
качеството на реализация на велосипедна 
инфраструктура? 

• Какви инструменти и подходи да се използват 
при решаване на предизвикателства с тесни 
места – (проходи, големи наклони, мостове, 
линейни бариери и др.)?

• Как изчисляваме необходимите инвестиции?
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Творчески подход за тесни места
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Испания, Via Verdes – Valenciana; 
https://spaincycletouring.com

Португалия, регион Algarve, планината Monchique; 
blog.bikemap.net



Творчески подход за тесни места
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Италия, езерото Гарда; www.archdaily.com



Творчески подход за тесни места
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Япония, префектура Хирошима, 
вело маршрут между острови;
http://edition.cnn.com/travel/article/
worlds-best-cycle-routes

Канада, Остров Ванкувър, Вело маршрут по 
долината Cowichan; www.hellobc.com



Творчески подход за тесни места
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Карибски острови; 
La Ruta de los Conquistadores
http://edition.cnn.com/travel/article/
worlds-best-cycle-routes



Творчески подход за тесни места
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Австрия, веломаршрут Via Claudia 
Augusta – транспортна услуга за 
велосипедисти за преминаване на 
стръмни участъци. 
Източник: Guidelines for Sustainable 
Bicycle Tourism, проект EcoVelotour 
с подкрепата на Interreg, 
Транснационална програма Дунав


