
Петя Донева
25.11.2021 г.

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

Национален велосипеден план: 
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спорт
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Съдържание
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Визия за политики за велосипеден транспорт, туризъм и спорт
Мисия, визия, цели и стъпки, основни насоки за развитие за велосипедния транспорт, туризъм и спорт

Действия за развитие
инфраструктура, пътна безопасност, велосипеден транспорт, туризъм и спорт; комуникация, обобщени 
мерки по отговорности, електромобилност, велосипедна мрежа, инермодалност;

Управление и организационна структура
национален координационен съвет, институционални роли и хоризонтално взаимодействие, 
международна координация

Финансиране
инструменти на ЕС; планиране на финансирането от национален и общински бюджети – годишна рамка, 
планове за развитие; международни финансови инструменти

Оценка и мониторинг
задачи и институционални роли, периоди за оценка, актуализация на плана



Необходимост от 
Национален велосипеден план
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• Придвижването с велосипед не е припознато като тема на национално ниво;

• Няма планирана велосипедна мрежа на национално и регионално ниво;

• Липса на координация и систематичност за изпълнение на Евровело маршрутите;

• няма изградени значими туристически велосипедни маршрути на национално, на регионално ниво, и 
местно ниво (има някои крайградски, крос кънтри и планински веломаршрути);

• Тежка бюрокрация и неясни процедури за извънградските велосипедни маршрути;

• несистематизирани и понякога противоречиви велосипедни политики/политки за стойчива мобилност  
и мерки в градовете;

• Ниски нива на пътната безопасност за уязвимите участници в движението;

• Липсва на действия за превенция на здравето чрез стимулиране на ежедневна активна мобилност;

• Нарастваща непопулярност на алтернативната мобилност сред децата в допълнение към високите нива 
на затлъстяване;



Потенциал за развитие на 
велосипеден транспорт, туризъм и 
спорт в България
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• През България преминават два маршрута от Евровело мрежата - Евровело 6 Дунавски маршрут и 
Евровело 13 Желязна завеса;

• Разнообразни места на интерес – природни, културни и други туристически забележителности;

• Неизползван потенциал на велосипедния туризъм за развитие на икономиката, туризма и селските 
райони;

• България е на пето място в ЕС по производство на велосипеди по данни на Евростат за 2020 г. ;

• Велосипедната инфраструктура обслужва и други средства за микромобилност – ел.тротинетки; може 
да бъде използвана и от хора с увреждания;

• Неизползван потенциал за развитие чрез интегриране на мерки и цели в други области: 
здравеопазване, подобряване на пътната безопасност, декарбонизация на икономиката, устойчив 
туризъм, спорт за всички, качествена градска среда, възстановяването от последствията на пандемията 
на COVID-19;

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.



МИСИЯ
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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 през и след кризата, причинена от пандемията с Covid-19.



ВИЗИЯ
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• Синергичен подход
- разбиране за устойчивата мобилност и мерки на всички нива и различни звена;
- постоянна национална подкрепа;

• Пълноценно планиране
- приоритет на устойчивата мобилност; планиране за реално повишаване на използването на велосипед;
- Планиране за хора от различни възрасти и групи: 8-80 cities

• “Не е странно да си велосипедист”
- Карането на велосипед е обичаен начин на придвижване, а не само за фенове;
- Различни избори за придвижване за различни случаи, без разделение на велосипедисти, шофьори и т.н.

• Колоезденето е още един вид почивка
- Велосипедната разходка допълва разнообразието от начини за прекарване на свободното време и не се 
възприема като екстремно изживяване;

• Активни здрави деца
Постоянна национална и местна политика за активна мобилност за децата



ЦЕЛИ И СТЪПКИ
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Краткосрочни цели: създаване на благоприятна институционална среда и 
юридическа рамка
- Коя институция се занимава с планирането и развитието на национална велосипедна мрежа?
- Кой координира и предлага дейности по развитие на велосипедния транспорт, спорт, туризъм?
- Кой може да изгражда велосипедни маршрути? 
- Къде се съхранява информацията за всички велосипедни маршрути в страната?
- Какви са процедурите за преминаване на велосипеден маршрут през различни видове територии?
- Кой и как се стопанисва и опазва велосипедния маршрут, преминаващ през различни видове 

територии?
- Синергични действията за подобряване на пътната безопасност и устойчивата мобилност;
- Обратна връзка от общини, проектанти, гл.архитекти, велосипедни оргаизации и др. относно 

прилагането на действащата нормативна уредба относно велосипедна инфраструктура;
- Актуализиране на нормативна нормативната уредба;
- Проектиране и започване изграждането на Дунавския веломаршрут Евровело 6.



ЦЕЛИ И СТЪПКИ
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Средносрочни цели: 5П - Планове, Програми, Пилотни Проекти, Подкрепа
- Планиране на национална велосипедна мрежа; Интегриране на националната веломрежа с 

регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;
- Национален бюджет за велосипедни политики и мерки; национални финансиращи програми и 

кампании; пилотна национална програма за финансиране на велосипедни паркинги в детските и 
учебните заведения;

- Реализация на национални велосипедни маршрути; маркиране на нересурсоемки велосипедни 
маршрути;

- Национална подкрепа към общини, области и проектанти – указания, ръководства за проектиране;
- Изпълнение на велосипедни мерки към други сфери - превенция на здравето, възстановяване и 

развитие от кризата поради епидемията на Covid-19, промени в климата, декарбонизация на 
икономиката, спорт за всички;

- Обогатяване програмите за обучение на специалисти по транспортно строителство и пътни одити с 
темата за устойчивата мобилност;

- Подобряване на услугата за превозване на велосипеди в жп транспорт;
- Пилотни мерки за развитие на велосипедните маршрути като туристически продукт;
- базови проучвания и анализи относно качеството и използваемостта на велосипедната инфраструктура, 

както и на възприетия напредък и нагласите на хората



ЦЕЛИ И СТЪПКИ
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Дългосрочни цели: увереност и действия 
- Национална програма с велосипедни мерки, определяне на приоритети; пътна карта за прилагане на 

добри практики в България;
- Изпълнение на национални велосипедни маршрути; изпълнение на обособени велосипедни алеи и 

пресичане на две нива на натоварени места при контакт с републиканската пътна мрежа;
- Регулярен бюджет за велосипедни политики и мерки; критерии за качество на инфраструктурата за 

финансиране 
- Разширение на подкрепата за колоезденето от национални финансиращи програми и кампании; 
- инспектиране, поддръжка и подобрения на съществуващи велосипедни маршрути;
- Мащабни национални кампании за популяризиране на колоезденето;
- Задълбочени проучвания и анализи относно велосипедната инфраструктура и нагласите на хората; 

собствени изследвания по важни велосипедни въпроси;
- Активно развитие на велосипедния туризъм като туристически продукт;



Структура на управление на 
велосипедните политики
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Обобщен анализ на настоящата структура:
• 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 пътната безопасност за 
развитие на устойчивата мобилност;

Структура на управление на 
велосипедните политики



Велосипеден транспорт
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Основни насоки за развитие:
- Значително увеличаване на темповете на изграждане на 

велосипедни мрежи в градовете;
- Повишаване на качеството  и безопасността на 

велосипедната инфраструктура;
- Фокус върху използваемостта на велосипедната 

инфраструктура
- Провеждане на целенасочени политики за улесняване 

на велосипедното паркиране;
- Пълноценен интегриран транспорт; интермодални 

терминали; системи за споделено ползване на 
велосипеди;

- Целенасочена подкрепа за насърчаване избора на 
велосипед

- Събиране на данни за велосипедното движение в 
структуриран вид;

- мониторинг и оценка на велосипедните политики.



Велосипеден туризъм
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Основни насоки за развитие:
- Развитие на национална велосипедна мрежа в България с национални, регионални и местни велосипедни 

маршрути - планиране, разпределяне на отговорностите по изграждане, маркиране и поддръжка;
- Насочване на инвестиции и финансова подкрепа на общини, организации, бизнес;
- въвеждането на стандарти и/или сертификационни схеми за качество на туристически услуги за 

велосипедисти
- сертификат/правоспособност на велосипедни водачи,  лицензионни облекчения за малки туроператорски 

бизнеси и благоприятни правила за движение на велосипедисти в група
- годишен календар с велосипедни събития в България



Велосипеден спорт
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Шосейно колоездене
- Повишаване на нивото на международната 

колоездачна обиколка на България;
- развитие на детско-юношеското, женското 

колоездене;
- Провеждане на Европейско първенство по 

шосейно колоездене в България до 2030г.

Пистово колоездене:
- целогодишни национални и международни 

състезания ;
- Възраждане на колодрумите

Планинско колоездене – даунхил, крос кънтри, 
фрийрайд, dirt jumps, pump jumps….; ВМХ; 
Ежедневно каране, рекреация, спорт с велосипед;



Контакти

Петя Донева

Българска асоциация за алтернативен туризъм

www.baatbg.org

petya.petrova@velobg.org

+359 88 8785113

1530/11/2021



Благодаря за вниманието! 

1630/11/2021


