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 Дисертационния труд с обем от 178 страници се състои от 
увод, изложение в три глави, заключение, списък с използваната 
литература. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в 
отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени 
конкретни изводи. Основният текст съдържа 5 таблици, 78 фигури и 
схеми. Списъкът на използваните литературни източници се състои 
от 46 заглавия на български език, 38 заглавия на английски език и 31 
интернет страници.  
 Докторантът е зачислен със Заповед на Ректора на ВСУ 
“Черноризец Храбър” № 2186 от 22.07.2014г. в докторантура на 
самостоятелна подготовка към катедра “Архитектура и 
урбанистика” към Архитектурен факултет. 
 Отчисляването с право на защите е със Заповед на Ректора 
на ВСУ “Черноризец Храбър” № 997 от 14.09.2017г. 
 Дисертационният труд е предварително обсъден в научно 
звено на катедра “Архитектура и урбанистика” на АФ и е насочен за 
защита по решение на Катедрен съвет на Архитектурния факултет, 
със заповед на Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър” 
 Авторът на дисертационния труд е архитект и докторант на 
самостоятелна подготовка в катедра”Архитектура и урбанистика” 
към факултет на ВСУ “Черноризец Храбър” - гр. Варна. 

 Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се 
състои на 20.03.2023 от. 14:30 ч. в заседателната зала на ВСУ 
“Черноризец Храбър”. Материалите по защитата са на 
разположение в канцеларията на катедра “Архитектура и 
урбанистика”, стая А-245, както и на сайта на университета 
www.vfu.bg, раздел “Докторантура”. 



I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 

1. Въведение 
 Нарастването на уличното движение в централните части на 
градовете, в цяла Европа, води до чести задръствания, с много 
отрицателни последици като загуба на време и замърсяване на 
околната среда, в резултат на което европейската икономика губи 
всяка година около 100 млрд. евро или 1% от БВП на ЕС. 
Задръстванията в градовете са един от основните проблеми, които 
имат отрицателни икономически, социални, здравословни и 
екологични последици и нарушават комплексната градска среда. 
 Голямото предизвикателство , на местно ниво , е 
намаляването на отрицателните последици от задръстванията, като 
в същото време се осигури доброто икономическо функциониране 
на всички градски зони. Не могат да не се признаят усилията на 
градовете-пионери в борбата със задръстванията, предизвикващи 
атмосферно и звуково замърсяване, които ежегодно нарастват с 
бързи темпове. Именно интензивното градско движение, предимно 
на сухопътния транспорт е причината за 40% от емисиите на CO2 и 
70% от емисиите на другите замърсители. 
 Броят на пътно-транспортните произшествия в градовете 
нараства с всяка година и понастоящем, една от всеки три 
злополуки, с трагичен край, става в градовете, като най-уязвимите, 
пешеходци и велосипедисти, са и най-честите жертви. Макар че 
тези проблеми са локални, тяхното разпространение се отчита в 
целия континент: растящи градски задръствания, промяна/затопляне 
на климата, увеличаване на здравословните проблеми, ограничена 
достъпност на среда и др. 

2. Актуалност и значимост на темата на изследването 
 Опитът на заинтересованите страни показва, че няма 
единствено решение за намаляване на задръстванията, въпреки това, 
се търсят атрактивни и сигурни алтернативи на ползването на лични 
автомобили, като ходенето пеш, придвижването с велосипеди, 
мотоциклети, мотопеди и тротинетки и/или с масовия обществен 
транспорт. На гражданите следва да се предоставят възможности за 
оптимизиране на техните пътувания, чрез ефикасни връзки между 
различните транспортни средства, а местните властите да 



насърчават комбинирането на различните видове транспорт и 
оптимално да преразпределят мястото, което се освобождава 
вследствие на мерките за облекчаване на задръстванията. Някои 
интелигентни и адаптирани системи за управление на движението, 
доказали ефикасността си за намаляване на задръстванията, са един 
от възможните начини за справяне с проблема. 
Важно условие за увеличаване привлекателността и безопасното 
използване на велосипеда, би била онази политика на местната 
власт, която гарантира безконфликтното участие на велосипеда в 
развитието на инегрирания градски транспорт. Необходимо е по-
голямо внимание към изграждането на подходяща инфраструктура, 
включително на различни иновационни решения, които да 
стимулират активното участие на деца, младежи, възрастни и цели 
семейства. при разработването на политиките. Карането на 
велосипед следва да бъде част разработката на съответни целеви 
програми за насърчаване на този вид екологичен транспорт, особено 
сред подрастващите, в училища и детски градини, младежки 
организации и клубове, под формата на образователни програми и 
игрови модели свързани с уличното движение и безопасността на 
пътя. 

3. Обект и предмет на изследването 
 Обект на дисертационния труд са реконструкцията и 
модернизацията на велоалеите и веломаршрутите в градската среда. 
 Предмет на изследването в десертацията е модернизацията 
и интеграцията на велодвижението и веломаршрутите в градска 
среда, фокусиран изключително върху строително-техническите 
аспекти и нормативното устройство за изграждането на велоалеи и 
веломаршрути в градска среда. Базиран е, преди всичко, на 
европейския опит и в частност на страните с утвърдени практики: 
Холандия, Обединеното кралство, Дания, Германия, Франция, 
Италия и др., доколкото традициите, изследванията и реализациите, 
в тези страни, са най – силни и с най- богата история. 

4. Изследователски проблем 
 Всяка велосипедна стратегия започва с установяване на 
определен, неотложен, проблем или с възникване на определена 
идея. Например, проблем може да бъде зачестилите пътни 
инциденти с пострадали велосипедисти ; липсата или 



недостатъчната велосипедна инфраструктура в даден район или 
града; изолираност или прекъснатост на велотрасета и др., че 
прекалено много велосипедисти биват ранени, че някои части на 
града нямат подходяща велосипедна инфраструктура или не са 
свързани помежду си. 

5. Авторова теза 
 Чрез реконструкция и модернизация на велоалеи и 
веломаршрутите, градската среда придобива ново качество, 
изразено в нови, допълнителни функции и ново различно поведение 
на участниците към цялостната  градска среда. 
 От главната теза произтичат спомагателни тези, които я 
конкретизират и определят различните гледни точки към проблема: 
 Интеграцията на велоалеите и веломашрутите пряко 
рефлектира върху градската среда и начина на живот в града. 
 Чрез изграждането на споделели пространства се спомага за 
по иновативен начин за достъпна среда на всички участници в 
движението. 
 В страната ни съществува голям потенциал за развитие на 
велоалеите, който би могъл да бъде реализиран чрез промяна на 
нормативната база,  установяване на устойчиви критерии, изведени 
от добрите наши и чужди практики. 

6. Цел и задачи на дисертационния труд 
 Основната цел на труда е да се представи систематизирано 
и в нейната пълнота проблематиката на модернизацията и 
интеграцията на велодвижението и веломаршрутите в градска среда. 
Да се очертае спецификата на тяхното интегриране в централната 
градска част. Да се постави начало на научна дискусия по 
проблемите на велоалеите и приложението им в България. 
 Основни задачи на изследването са: 

• Да се проследи историческото развитие на велоалеите у нас 
и се установи отношението им към градската среда. 

• Да се установи критерий за систематизиране на видовете 
велоалеи, веломарпрути и дефинира тяхната типология. 

• Да се проследи и представи развитието на споделеното 
пространство като част от градската среда. 



• Да се проучи и обобщи европейския опит в технологиите на 
изграждане и реконструкция на велоалеи и веломаршрути в 
градската среда и практиката в България към момента. 

• Да се изведат предпоставките и отправните точки за 
бъдещето и развитие на веломаршрутите в България в 
съответствие с добрите европейски практики. 

7. Методика и инструментариум на изследването 
 Методиката на изследването се основава на използване на 
общоприети и утвърдени в научната практика подходи – 
исторически, метод на индукция и дедукция, методи на анализ и 
синтез, сравнителен анализ, обобщение, системен подход, 
статистически и емпирични методи. 
 Изследването на поставените проблеми води до 
необходимост да се приложи аналитичен подход при 
систематизацията на издирената и проучена графична, и текстова 
информация. В процеса на изследването е приложен следният 
изследователски инструментариум: 

• Събиране на наличен графичен и текстови материал; 
• Систематизиране на събранат а информация за 
съществуващите валосипедни инфраструктори в 
разглежданите градове; 

• Графичен анализ на плановете за интегрирано развитие на 
разглежданите общини и градове 

8. Ограничения на проблемния обхват на дисертационния 
труд 

 Изследването е проследило в исторически план и обхват 
периода от началото на XIX век до 2022г., съсредоточено е върху 
големите градове в България и техните последни интегрирани 
градски планове. 



II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 Дисертационния труд, с обем от 178 страници формат А4, се 
състои от увод, изложение в три глави, заключение, списък с 
използваната литература. Съдържанието на всяка от главите е 
разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са 
направени конкретни изводи. Основният текст съдържа 5 таблици, 
78 фигури и схеми. Списъкът на използваните литературни 
източници се състои от 46 заглавия на български език, 38 заглавия 
на английски език и 31 интернет страници. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
УВОД (ВЪВЕДЕНИЕ) 
Актуалност на проблематиката, цел и основни задачи на труда, 
методика за изследване и предназначение 

ГЛАВА ПЪРВА 
ВЪ З Н И К ВА Н Е , Н АЧ А Л О И СЪ С ТОЯ Н И Е Н А 
ВЕЛОДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ 
 I. Кратък исторически преглед. Български и европейски опит 
 II. Велодвижението днес - констатации и изводи 

ГЛАВА ВТОРА 
ВЕЛОАЛЕИ И ВЕЛОМАРШРУТИ В ГРАДСКА СРЕДА - 
СЪЩНОСТ, ТИПОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ 
 I. Общи положения и терминология 
 II. Велоалеи, веломрежа и веломаршрути 

ГЛАВА ТРЕТА  
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
Е Л Е М Е Н Т И И Д И З А Й Н Н А В Е Л О А Л Е И И 
ВЕЛОМАРШРУТИ 
 I. Реконструкция и модернизация на интегриран градски 
транспорт 
 II. Елементи и дизайн на велоалей и веломаршрути 
 III. Споделено пространство 
 IV. Предложение към българското законодателство 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЯ 



III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 В удодът към темата е обоснована актуалността на 
проблема. Значимостта на проблема в световен план се определя от 
внушителните мащаби на нарастващата урбанизация от една страна 
и от друга, на нарастващото приложение на модернизацията и 
интеграция на велодвижението в градска среда и категоричната 
тенденция към по-нататъшно разрастване. 
 Отнесен към страната ни, неговата актуалност и в частност 
тази на темата на настоящия труд се засилва от няколко важни 
допълнителни фактора: 
 Първо: Констатира се недостиг на специализирана 
литература на български език по проблемите на изграждане и 
експлоатация на веломрежите.; 
 В т о р о : Н ям а с п е ц и л и з и р а н а п од г о т о в к а н а 
професионалистите, ангажирани с техниката, технологията, 
модернизацията и интеграцията на велодвижението в градска среда, 
предимно: архитекти, инженери/пътно строителство, урбанисти, 
ландшафтни архитекти и др.; 
 Трето: Липсват достатъчно задълбочени научни изследвания 
по проблемите на изграждане, подържане и реконструкция на 
велоалеи и веломаршрути в градска среда; 
 Четвърто: Налице е изоставане на страната ни в 
актуализиране на действащата и съобразена с европейскаите 
стандарти нормативна уредба за проектиране, изпълнение, 
приемане и поддръжка на веломрежата.; 
 Пето: В държавите с развито велодвижение проектирането и 
внедряването на велоалеи в градска среда е силно разпространено 
или е в процес на нарастваща популярност и е налице силна 
ангажираност на държавните и местни власти за стимулиране на 
изграждането им.; 
 Шесто: В България все още няма цялостна политика и 
достатъчен практически опит в тази тази специфияна сфера, което 
действа демотивиращо за масово приложение на велоалеите в 
градска среда.; 
 На базата на направените, до тук, констатации, може да се 
направи следното заключение: 
 Изграждането на велоалеи и веломашрути в страната ни е 
крайно недостатъчно, като обем и качество на изпълнение, в 



сравнение със средните показатели за повечето Европейски страни, 
което извежда проблема като особено актуален за развитието на 
съвременна градска среда, в условията на растяща урбанизация, 
повишена мобилност на младите и слабата информираност, в разрез 
с глобалните медии и социалните мрежи. 

ГЛАВА ПЪРВА 
ВЪ З Н И К ВА Н Е , Н АЧ А Л О И СЪ С ТОЯ Н И Е Н А 
ВЕЛОДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ 

I. Кратък исторически преглед. Български и еверопейски 
опит 

 Първа глава е посветена на възникването и развитието на 
велодвижението в България. 
 Изследва се съществен български и чуждестранен опит в  
изграждането на успешна велосипедна инфраструктура. 
 В исторически план България има добра слава по отношение 
на колоезденето, както като спорт, така и като развлечение. В 
България още през 1888г. група чужденци и европеещи се българи 
(16 души) създават Софийски “бициклетен” клуб. В началото на XX 
век се появяват подобни клубове и в други български градове, а на 
16 август 1902г. (3 август по стар стил), в гр.Русе се слага началото 
на Българския колоездачен съюз, който създава и свое собствено 
издание (фиг. 1-2) 

Фигура 1 и 2 - Българския съюз на колоездачите със свое издание Български колоездач (изт.: 
https://www.lifebites.bg/balgarski-velosiped-evropa/ )

http://www.lifebites.bg/balgarski-velosiped-evropa/


 Във Варна първите велосипеди се появяват към края на XIX 
век, но още през 1897г. се рекламира “най-солидна марка велосипед 
“Кайзер”, а през 1898 г. се споменава, че в града колоездачите имат 
свое дружество. Колоезденето по това време се смята за “празна 
забава на охолни хора”, но възможността, която дава за бързо и 
приятно изминаване на по-големи разстояния, печели все повече 
привърженици. Официално, Варненското колоездачно дружество е 
създадено на 1 март 1901 г. Негов първи председател е Петко Татев 
Баев и през 1903 г. дружеството изпраща устава си за одобрение в 
София. През същата година е изработено и неговото знаме от 
колоездачката Домна Занетова (по прякор Бибили Домна). 
Последват ги градовете Русе, Пловдив, Пазарджик, Плевен, 
Кюстендил, Сливен, Варна и Видин/1901 г. 
 Дори колоездачни нации, като холандската и датската, 
поставят началото на своите обиколки едва след Втората световна 
война (1948 г. и 1950 г.). 
 Още през 1905 г. дружествата у нас (наричани днес клубове) 
са 27, а в навечерието на Балканската война, те вече са 74. През 30-
те години броят им достига 170 и тогавашният главен редактор на в. 
„Спорт“ Иван Селвелиев, в голяма статия, нарича колоездачния 
спорт, №1 в България, а от Международния колоездачен съюз, чийто 
член БКС става през 1928г., завалят поздравления и наричат 
страната ни „колоездачна крепост”. 

Българския опит в проектиране и изграждане на велоалеи и 
веломарштури в страната: 

• БУРГАС 
 Изграждането на мрежа от велосипедни алеи и обслужващи 
съоръжения е част от политиката на Община Бургас да 
популяризира алтернативни и екологични начини за транспорт, като 
фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Тя 
представлява неделима част от интегрирания подход за промяна 
модела на придвижване, от използването на лични автомобили към 
екологично чисти превозни средства. Основен компонент в проекта 
„Интегриран градски транспорт” на Община Бургас (фиг. 3), е 
изградената единна система от велосипедни алеи, обвързани с 
основните трасета на градската транспортна схема и 



осъществяващи обвързаност и комуникативност между градското 
ядро и отделните квартали, с дължина близо 70 км. 
 

• ВАРНА 
 През програмния период 2007-2013 е изготвено 
Прединвестиционно проучване с оглед включването на различни 
компоненти по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“. В 
тази връзка е заложен ключов компонент за изграждането на нови 
двупосочни велоалеи - три основни трасета с обща дължина 14,5 
км., както и две връзки със съществуващите алеи от 1,8 км. След 
приключването на проекта велоалеите свързват основните части на 
града с центъра: едната велоалея с дължина 7,905 км. свързва кв. 
„Вл. Варненчик“ със съществуващата велосипедна алея 
северозападно от община Варна, като трасето минава по бул. „Св. 
Елена“ и ул. „Асен Разцветников“- през кварталите „Вл. Варненчик“ 
и „Кайсиева градина“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Ян 
Хунияди“ и по бул. „Сливница“. Втората, с дължина 3,465 км 

Фигура 3 - Маршрути на велосипедни алеи по проект „Интегриран градски транспорт на 
град Бургас“ (изт.: извадка от проекта за интегриран градски транспорт на Община 
Бургас )



свързва бул. „Република“ с катедралния храм „Св. Успение 
Богородично“ , а трасето минава по бул . „Владислав 
Варненчик“ покрай централния гробищен парк, автогара Варна и 
Централен офис на SG Expressbank. Третата е с дължина 3,082 км. и 
свързва съществуващата велосипедна алея в централната част на 
града с Техническия университет, като трасето минава по бул. 
„Осми приморски полк“ покрай стадион „ Черно море“ и стадион 
„Варна“ до Техническия университет и Университетската болница. 
Допълнително е изградена и велосипедна алея с дължина от 
1,622км., която свързва съществуващото трасе с учебните заведения 
на ж.к. „Почивка“, както и допълнителна алея с дължина от 260 м., 
което свързва трасетата по ул. „Георги Бенковски“. 
Изпълнените велосипедни алеи във Варна са по следните трасета 
(фиг. 4). 

Фигура 4 - Система от велосипедни трасета в град Варна (изт. издадка от план за 
интегрирано развитие на община Варна 2021-2027 г. )



 С така изградените през последните години велосипедни 
трасета, Варна се нарежда на едно от първите места в това 
отношение с обща дължина около 31 870 метра. Проектът 
предвижда велосипедното движение в града да достигне ръст 5-10% 
от пътуванията, осъществявани в момента, предимно с автомобили, 
за които е проблем паркирането, особено, в значителна част от 
централната градска територия. 
 Така предложените нови трасета с обща дължина от 16 777 
метра ще покриват пропорционално територията на града и ще са 
една добра реклама за използването на велосипедите като най - бърз 
и евтин начин за придвижване. 

• ПЛОВДИВ 
 Изградената и стопанисвана, от общоина Пловдив, 
веломрежа е над 60 км., от която най-голяма част от нея с дължина 
от 37 км., е изградена в рамките на реализирания голям транспортен 
проект - „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт 
в Пловдив (фиг. 5). Към днешна дата, почти всички булеварди в 
града имат обособени велоалеи, като в бъдещите планове за 
изграждане на пътната мрежа се предвижда свързването им и с 
Околовръстното трасе. Съоръжения за безплатен паркинг за 

Фигура 5 - Карта на развитие на велотрасета от велосипедната мрежа в гр.Пловдив 
(изт. издадка от  план за интегрирано развитие на община Варна 2021-2027 г.)



велосипеди ще се изградят на ключови места, като училища, 
общественп-обслужващи сгради , големи предприятия и 
индустриални обекти. Предвидени са общо 690 велостоянки за 
цялата градска мрежа Ефективна политиката за благоустройство на 
града и справяне с автомобилния трафик следва Община Пловдив В 
последните няколко години, Община Пловдив провежда ефективна 
политиката за благоустрояване на града и справяне с автомобилния 
трафик Посредством изграждането на работеща веломрежа и 
система от пешеходни пространства, местната власт предвижда 
частично справяне с проблема с нарастващия трафик и 
замърсяването в града. Гражданите пък От своя страна, гражданите 
споделят, че при осигуряване на добра пътна инфраструктура биха 
предпочели велосипеда колело или ходенето пеш пред автомобила. 
В тази връзка, почти всички ремонтирани булеварди, или тези, 
които са планирани за ремонт и/или реконструкция, се предвиждат 
трасета за велосипедисти. Това става ясно от изготвената 
стратегическа рамка на Генералния план за организация на 
движението в Пловдив. 

• РУСЕ 
 Проектът “Интегирана система за градски транспорт на 
Русе“ предвижда 14 километрова велосипедна мрежа (фиг. 6). 
Планът за велосипедната мрежа е приет с Решение на Общински 
съвет Русе, разделен на 5 участъка, определящи различни 

Фигура 6 - Велоалеи в гр. Русе (изт.: https://obshtinaruse.bg/veloalei-v-ruse )

https://obshtinaruse.bg/veloalei-v-ruse


направления спрямо кръговото движение на бул .„Цар 
Освободител“ и бул. „Липник“, която покрива цялата градска 
територия и съответно, предвидена велосипедна мрежа в града (фиг. 
7). 

• СОФИЯ 
 През последните години Столичната община полага много 
усилия при проектиране и реализация на проекти от 
първостепенната улична мрежа, за обезпечаване сигурността и 
расички участници в движението, включително велосипедистите и в 
по-голяма част от реализираните проекти, включват обособени 
ленти или алеи за велосипедисти. Към момента, в столицата са 
налични 78 км. велосипедни трасета, от тях 25 км. представляват 
незащитени ленти, разположени непосредствено до активни ленти 
за движение на автомобили. Част от останалите трасета са 
проведени през подлези или пешеходни пътеки без, преминаването 
на велосипедисти да е физически и/или организационно уредено 
(фиг. 8). Директни и безопасни трасета към централната градска 
част (ЦГЧ) липсват, както на голяма част от северните и южните 
жилищни квартали, така и на големите комплекси, като Люлин, 
Младост и Дружба. Транспортно-успокоени зони в центъра и в част 
от жилищните квартали биха допринесли за атрактивността на 
велосипедното придвижване, но все още няма, нито една такава, 
реализирана, зона на територията на София. 

Фигура 7 - План за развитие на велосипедната мрежа в гр. Русе (изт.: https://
obshtinaruse.bg/veloalei-v-ruse )

https://obshtinaruse.bg/veloalei-v-ruse
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При въвеждането на експериментални технологии или решения е 
добре да се проследят функционалните им характеристики преди и 
след изпълнението, за да се направят заключения относно 
приложимостта им при бъдещи реализации. Така например, 
експерименталната настилка от армиран бетон с полимерно 
покритие на велоалеята по бул.”Мария Луиза” се оказва с 
недостатъчно равна повърхност и създава значителни вибрации при 
каране на велосипед. Съществуват и други добри практики за 
повишаване сигурността и комфорта на велосипедистите при 
пресичания с второстепенни и главни улици, както и специални 
детайли на изпълнение и сигнализация. Препоръчително е 
проектантския капацитет непрекъснато да се развива, за да се 
възползва от новостите, добрите и дори лошите примери в тази 
област. 
 Велосипедният транспорт има огромен потенциал за 
развитие, тъй като делът му в транспортния микс все още е 
незначителен (фиг. 9). Основната бариера е инфраструктурна, тъй 
като липсват удобни и безопасни връзки с центъра и основните 

Фигура 8 - Изградените към момента велоалеи в гр. София (изт. София план )



бизнес зони. Най-важната, първа стъпка, е поетапната реализиция 
на обособени трасета, най-напред по главните радиални 
направления към центъра, като същевременно се свържат с вече 
съществуващата велосипедна инфраструктура. Досегашният опит 
сочи също, че е необходимо да се акцентира върху безопасния и 
удобен дизайн на кръстовищата, пресичанията и други възможни 
препятствия. 

 Европейски опит в утвърдени и водещи градове 
 На няколко места по света, са постигнати или са в процес на 
осъществяване, интересни стъпки за повишаване на устойчивостта 
и привлекателността на съответните градове, които отдавна са 
станали заслужен пример, илюстриращ възможно най-различните 
начини и средства за положително развитие в тази сфера. 
 Хронинген: 
 За част от света, където делът на притежателите на 
автомобили е много голям, Този нидеркандски града има един от 
най-високите показатели за ползване на велосипеди - средно 50% от 

Фигура 9 - Предвиждания на велосипедна мрежа в гр.София (изт. София план )



всички градски пътувания, при това делът на собствениците на 
лични автомобили е един от най-големите. Успехът се дължи на 
ефективната политика на местните власти за стимулиране на 
колоезденето, въведена още през 1960-те и 1970-те години на 
миналия век. 
 Венеция: 
 Този красив и с богата архитектурна история град, паметник 
на световното културно наскледство, под защитата на ЮНЕСКО, е 
пример за град, свободен от автомобили, който най-добре 
илюстрира големия туристиюески потенциал на градовете, 
изключвчщ автомобилнич трафик за сметка на екологичните- воден, 
пешеходен и велосипеден. 
 Фес - Мароко: 
 Центърът на града, също е обект на световното наследство 
на ЮНЕСКО, характерен с високите си стени, и тесни, 
криволиюещи улици, където живеят над 150 000 жители, което го 
прави най-голямата зона, свободна от коли в света днес. 
 Копенхаген: 
 Още един европейски град, удобен за велосипедистите, и 
може би, с най-развитата велосипедна алейна мрежа и много висок 
дял от 36%*, на нарастващ непрекъснато, на ежедневните пътувания 
до работното място, който се увеличва непрекъснато, безплатната  
система на наемане на колела в центъра на града, прави Копенхаген 
световен вело-лидер днес. 
 Грац - Австрия: 
 Първият град, който прилага в рамките на целия град 
ограничаване на скоростта на автомобилния трафик от 30 км/ч за 
всички квартали. В резултат, е остигнато рязко намаляване на 
пътните инциденти и тежки последствия. Създаден е специален 
Центърът за мобилност в Грац, който осигурява бърза и и много 
полезна информация за гражданите итуристите, относно 
обществения градски транспорт, колоезденето и ходенето пеша. 
 Париж: 
 Реорганизирайки един от главните си булеварди / Мажентà, в 
улица с успокоен трафик на движение и значително подобрени 
възможности за ходене пеша и колоездене, Париж предвижда в 
перспектива, по-амбициозен план за още по-голямо снижаване на 
трафика във вътрешните четири района на града, чрез ограничаване 



на влизащите коли, с изкльюение, единствено на жителите на 
съответните райони, прогноза която вече се реализира. 
 Лондон: 
 За избягване на на растящата пренатовареност, в рамките на 
центрлната част на Лондонското сити, общината въвежда такса за 
влизащи автомобили, на определени входни точки. 
Мярката се оказва изключително успешно,следствие на която 
обемът на трафика е намален с 18%, на на задръстванията с 30%. 
В същото време са въведени 59 нови автобусни линии и поставени 
201 знака за предимство на автобусите. Осигурен е безплатен 
градският транспорт за  децата, с крайната цел да обхване, всички, 
до наавършване на 18 години. 
 Дубровник: 
 Историческият център е зона без коли, една от най-големите 
в Европа, а като . страна с много острови, Хърватия ги превръща в 
зони без коли, приспособени за големия туристически  поток, между 
които са островните групи Бриоьони, Елафити и Корнати, както и 
старият град Корчула на остров Корчула. Създадена е мрежа от 
девет локации-малки градове и села, в планинските части, които 
също са зони без коли. Главният пример е гарда Зермат, близо до 
Матерхорн, където специално внимание се обръща на нуждите от 
мобилност на посетителите, които пристигат, или с влак, или 
автобус, или паркират колите си на специално обособени за целта 
места, извън селищата и градовете. 

II. Велодвижението днес - констатации и изводи 
 Създаването на устойчива транспортна мрежа, изисква да се 
вземат под внимание и различните фактори, които допринасят за 
устойчивотo развитие на града, което значи, че той има присъщи 
качества от гледна точка, както на добрите идеи за околната среда, 
така и включвайки, един чисто психологически аспект- степен на 
удовлетвореност на гражданите от средата, съответно влияещ на 
стандарта им на живот, респективно на тяхното благосъстояние. 
 За да може един град да бъде динамичен, изпълнен с живот 
и да има доволни и щастливи граждани, качеството на градската 
среда и инфраструктурата, обществените пространства и местата за 
споделяне и социални контакти следва да бъде насърчавано 
съучастието на всеки един от гражданите в създаването на най-
подходящата, за общността и повечето хора, среда. Това обхваща 



местата, освен традиционните и други, с нереализиран потенциал, 
които влияят на темпото и ритъма на ежедневния живот, на 
качеството и разнообразието от форми и възможности за обмен на 
социален опит и идеи. Ако за момент игнорираме всички конкретни 
детайли, които допринасят един град да се развива добре и по-
устойчиво, то не бива да се забравя, че освен физическите/
пространствени параметри, градската среда притежава и онези 
нематериални характеристики, които ни карат да се чувстваме 
добре, да сме доволни; такива красиви и безопасни места, които 
свързваме със специални мигове и най-съкровените свои 
преживявания. Ако започнем с ограничаването интензивността на 
автомобилния трафик, преминем към обичайното реновиране на 
уличните фасади и благоустрояване на обществените места и 
въведем устойчиви и екологични форми на пътуване, като ходене, 
колоездене и/или ефективен публичния градския транспорт, като 
едновременно подкрепим онези мерки, които правят местата, освен 
оживени, но и едновременно достатъчно спокойни и безопасни, за 
да се радваме на живота, тогава със сигурност е изминат дългия път 
към създаването на един устойчив град. 
 Ако общественият транспорт или колоезденето станат по-
достъпни в сравнение с шофирането, около затворения градски 
център, например, същият човек, който преди, естествено, е посягал 
към ключовете на колата, сега ще се зазмисли, дали да не направи 
промяна в обичайния си модел на поведение. 
 В много случаи, когато конкретно предишно удобство при 
пътуване изведнъж се премахне, тогава хората неизбежно 
преразглеждат начина/средството на това свое пътуване. 
 Една и съща ситуация се повтаря много пъти: някакъв път 
или дори мост се затваря, поради реконструкция и по време на 
реконструкцията изглежда, че животът си върви чудесно и без точно 
тази артерия, което принуждава общината да взима решение да я 
затвори за постоянно. Или, в случай, че е била отворена и по-късно, 
вече се е появило значително прехвърляне на вида транспортното 
средство, то предишните нива на уличното движение повече не 
биват достигани. 
 Това заключение се потвържадава и от известния експерт по 
градско планиране Луис Мъмфорд: „Да добавяш платна на 
магистрала, за да се справиш със задръстванията, е като да си 
разхлабваш колана, за да се излекуваш от наднормено тегло”. 



ГЛАВА ВТОРА 
ВЕЛОАЛЕИ И ВЕЛОМАРШРУТИ В ГРАДСКА СРЕДА - 
СЪЩНОСТ, ТИПОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ 

I. Общи положения и терминология 
 Преди да се навлезе по същство в темата на тази част, е 
необходимо да се направи кратко уточняване на използваната 
терминология, която в българския език се появява сравнително 
късно, предимно от латинските езици: велосипед/велосипедист, като 
синоними на българските колело/колоездач. 
За яснота на изложението могат да се приемат следните производни, 
които произтичат от корена вело, и свързаните с него различни 
аспекти на приложение, като обект на градската култура на 
придвижване и част от транспортната инфраструктура на 
съвремената градска среда. 
Предлагат се следните термини по темата: 
Велоалея - алея/пътека/трасе, обособено за каране на велосипед; 
Велодвижение - движение/придвижване с велосипед; 
Веломрежа - система от свързани алеи/пътеки/трасета за 
придвижване с велосипед 
Веломаршрут - система от свързани, на различен принцип, алеи 
(топографски, природо-географски, тематичен, хронологичен и т. н., 
който включва обекти на материалната и/или нематериална култура; 
Велопаркинг - определено място/стоянка в градската среда, 
технически елемент част от градската среда 
Велоструктура/велоинфраструктура - съвкупност от изброените 
елементите, свързани с ползването на велосипеда в градска среда. 
 Един от най-важните аспекти в стратегическото планиране 
на велосипедна инфраструктура е проектирането на непрекъсната 
велосипедна мрежа, която да предоставя възможност за 
преминаване от една началната точка до максимален брой крайни 
точки. Тази свързаност на всички крайни точки не е единственото 
условие, тъй като не по-малко важно е качество на велосипедните 
трасета и предоставянето на допълнителни услуги, когато се появи 
необходимост от това. Както бе показано по-горе, карането на 
велосипед има голям потенциал за създаването на ефективна, 
устойчива и сигурна транспортна система. За да се създаде добра 
велосипедна среда, важни са някои основни изисквания, които 
винаги следва да се имат предвид.  



Пет са основните принципи при проектирането на велолеи и 
веломашрути: 

• Непрекъснатост; 
• Директност; 
• Безопасност; 
• Комфорт; 
• Привлекателност 

 Освен свързване на началните и крайните точки на 
пътуването, както и при останалите видове транспорт, планирането 
трябва да започне с идентифициране на началните и крайните точки 
на пътуванията, които зависят от даденото място. Началните точки 
са местата, откъдето хората започват своето пътуване, а крайните 
точки са местата, където хората искат да стигнат. Как да бъде 
характеризирана крайната точка зависи от мащаба, в който се 
работи: в по-големия мащаб на градския регион, центърът на града 
може да бъде представен като една точка, докато на по-ниско ниво 
от мрежата, в централната градска част, самостоятелни точки могат 
да бъдат различни квартали и райони. Тъй като всички жилищни 
квартали и райони се разглеждат като начални точки, всички те 
трябва да имат достъп до възможно най-много крайни точки (фиг. 
10). 

Фигура 10 - Схеми на примерни веломаршрути от т.А до т.Б и от т.Б до т.В и т.н за 
различни видове спортни, културни и учебни обекти в гр. Варна ( авт.: Станимир Величков 



Типични основни крайни точки за велосипедистите са: 
• Училища и университети; 
• Търговски центрове; 
• Спортни съоръжения; 
• Паметници на културата 
• Главни спирки на обществения транспорт и места за прекачване 

(влак, автобус, тролей, трамвай, метро). 
 Всички тези места имат своя зона на привличане, което 
означава например, че едно основно училище има нужда само от 
достъпа на деца и преподаватели, които в действителност отиват 
там и обикновено живеят наблизо. Аналогично е и за малките 
магазини, които имат само местна клиентела, докато, от друга 
страна паметниците на културата са важни крайни точки с 
широкообхватна зона на привличане от граждани и туристи. 

II. Велоалеи, веломрежа и веломаршрути 
 Велосипедна лента (велолента) 
 Велосипедна лента е обособено пространство от пътното 
платно, предназначено за движение на велосипедисти. Препоръчва 
се при пътища със средно висока интензивност на трафика. 
Велосипедните ленти са добре видими, бързи и гъвкави решения 
при съществуващи пътища, нуждаейки се само от пътна 
маркировка. Велосипедната лента може да бъде алтернатива на 
велосипедната алея при недостиг на пространство, но само когато 
безопасността може да бъде достатъчно гарантирана, например 
скоростта да се ограничи до 50 км/ч и по-малко (фиг. 11). 

Фигура 11 - Символ върху велосипедна лента като част от пътното плътно (изт.:Google)



 Правила за движение: 
 На моторизираното движение не е разрешено да използва 
велосипедната лента за движение, маневри, паркиране и спиране. 
Автомобилите могат да пресичат велолентата за достъп до паркинг 
или вход на имот. Шофьорите трябва да пресичат велолентата с 
повишено внимание като се оглеждат за велосипедисти, идващи 
отзад. При много ниска интензивност на трафика, велосипедистите 
могат да споделят пътя, без да се изгражда велосипедна 
инфраструктура (освен ако не се използва препоръчителна 
велолента). 
 Препоръчителна велосипедна лента 
 Разликата между препоръчителната велосипедна лента и 
обикновените велосипедни ленти е че моторизираното движение 
има право да навлиза в препоръчителната велолента. Маркировката 
е с пунктирана линия, а основното й предимство е да повиши 
вниманието към велосипедистите. Шофьорите е задължително да се 
огледат за велосипедисти, преди да навлизат през пунктираната 
линия. Препоръчителните велоленти трябва да се прилагат само, 
когато други решения са неприложими. На (фиг. 12) е показан 
общия профил на път с препоръчителна велолента. Предимствата са 

Фигура 12 - Схема за препоръчителна велосипедна лента (1,5м) (изт.: https://
bikedenton.wordpress.com/2010/02/22/bike-lanes-vs-wider-outside-lanes/ )

https://bikedenton.wordpress.com/2010/02/22/bike-lanes-vs-wider-outside-lanes/
https://bikedenton.wordpress.com/2010/02/22/bike-lanes-vs-wider-outside-lanes/


повишена видимостта към велосипедистите своеобразна форма на 
защита, комфортна повърхност и по-висока безопасност, ако има 
много дясно завиващи автомобили. 
 Паркирането върху препоръчителната велолента е 
забранено, а за да се избегне нежелано спиране върху нея, е добре 
да се предвидят места за спиране или разтоварване, извън пътното 
платно. Препоръчителните велосипедни ленти следва да се 
изпълняват само при недостиг на пространство, например при 
преустройство на пътя , в рамките на съществуващата 
инфраструктура. Обемът на автомобилния поток не бива а да бъде 
прекалено висок, особено при тесни улици препоръчителна 
велолента, често, се премахва и маркировката минава по осовата 
линия на улицата, за да окуражи автомобилите да се движат извън 
велолентата и да навлизат в нея само при разминаване с друг 
автомобил (фиг. 13). Обикновено се препоръчва яркият цвят да се 
запази само за велосипедните ленти, докато препоръчителните 
велоленти да останат неоцветени. Целта е да се създадат ясно 
разпознаваеми категории и да се избегне объркването им. 

Фигура 13 - Препоръчителна велосипедна лента, гр.Барселона, Испания (изт.:https://
velivelo.wordpress.com/2011/04/28/ag-de-la-fub-a-clermont-ferrand/)

https://velivelo.wordpress.com/2011/04/28/ag-de-la-fub-a-clermont-ferrand/
https://velivelo.wordpress.com/2011/04/28/ag-de-la-fub-a-clermont-ferrand/


 Велосипедна алея (велоалея) 
 Велосипедна алея е част от пътя, предназначена, 
изключително за движение на велосипедисти и физически отделена 
от платното за движение. В Правилника за прилагане на Закона за 
движение по пътищата (последно изменение от август 2012 г.), 
обозначението е със знак Г14 "Задължителен път само за 
велосипедисти" (фиг. 14). Той, както и всички пътни знаци от Г13 до 
Г16, указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва 
само от участници в движението, чиито символи са изобразени 
върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от 
останалите участници в движението. 

 Видове велосипедни алеи: 
• Еднопосочни- разположени са от двете страни на пътя и в този 
случай е необходимо да имат достатъчна ширина, която да 
позволи на велосипедистите да се изпреварват (фиг. 15). 

• Двупосочни- те са примамливо решение, защото пестят място и 
велосипедната инфраструктура се изгражда само от едната страна. 

Фигура 14 - Велосипедна алея в населено място със знак за велосипедисти в гр. Варна, 
България (авт.: Станимир Величков, 2022г. )



Препоръчва се изграждането им да бъде при дълги непрекъснати 
участъци, които имат малко пресичания (фиг. 16). 

Фигура 15 - Еднопосочна велоалея, гр.Манчестър, Англия (изт.:https://
en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Greater_Manchester#/media/
File:Cycle_lane_on_Oxford_Road,_Manchester_with_counter.jpg )

Фигура 16 - Двупосочна велоалея, гр. Варна, България ( авт.: Станимир. 
Величков, 2022г.)



 Велосипедни булеварди (велобулеварди) 
 Велосипедният булевард (наричат се още и велосипедни 
улици) е висококачествена велосипедна връзка, която се използва и 
от моторизиран трафик с ниска интензивност. Той може да бъде 
главен велосипеден маршрут, преминаващ през жилищен район по 
локална обслужваща улица. Велосипедният булевард е улица, 
проектирана по начин, по който велосипедистите доминират 
физически и визуално и ясно показващ, че моторизираното 
движение се толерирa като гост. На практика той прилича на 
велосипедна алея, заемаща цялата ширина на пътя, по която е 
разрешено движението на автомобили. В действителност 
велобулевард е форма на споделен път без специален правен статут. 
Официално автомобилите го използват като обикновена улица, но 
дизайнът силно благоприятства велосипедистите. Само в Германия  
велосипедните булеварди имат правен статут в Правилника за 
движение по пътищата , като улици , предназначени за 
велосипедисти, на които движението на автомобили е разрешено 
(фиг. 17). 

Фигура 17 - Велосипеден булевард, Рочестър, Англия (изт.:https://reconnectrochester.org/
southeast/2015/11/01/a-neighborhood-greenway/ )

https://reconnectrochester.org/southeast/2015/11/01/a-neighborhood-greenway/
https://reconnectrochester.org/southeast/2015/11/01/a-neighborhood-greenway/


 Самостоятелни велосипедни алеи 
 Самостоятелната велосипедна алея е алея/път, предназначен 
само за велосипедисти, който следва собствен маршрут. Той може да 
преминава, както успоредно на някой път, така и през зелени площи, 
по-преки връзки или през земеделски, горски и други райони. 
Самостоятелните велосипедни алеи, предлагат, възможно, най-
безопасния велосипеден маршрут от всички видове инфраструктура, 
независимо дали преминават успоредно на път или са напълно 
самостоятелни (фиг. 18 и 19). Освен всички предимства, 
самостоятелните велосипедни алеи рядко са в застроени зони, 
където има недостиг на място, а те се нуждаят от достатъчно 
пространство. В този случай се поставя въпросът за социалната 
безопасност и по маршрути, които се използват за ежедневно каране 
на велосипед, е задължително да се предвиди осветление на цялото 
велосипедно трасе. 

 Избиране на вид велосипедно трасе 
 В Таблица 1 е дадена за улеснение на избора кой вид 
велосипедна инфраструктура е подходяща за конкретна ситуация. В 
нея са показани различните видове велосипедни трасета, съобразно 
броя на автомобилите на ден, местоположението на велосипедната 
инфраструктура и прогнозните велосипедни потоци на ден. 

Фигура 19 - Самостоятелна двупосочна велосипедна 
алея в гр.Бирмимгам, Англия (изт.: https://
www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-
path-will-spoil-woodgate-13173983 )

Фигура 18 - Самостоятелна 
еднопосочна велосипедна алея в 
гр.Бирмимгам, Англия (изт.: 
https://www.business-live.co.uk/
economic-development/cycle-path-
will-spoil-woodgate-13173983 )

https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983
https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983
https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983
https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983
https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983
https://www.business-live.co.uk/economic-development/cycle-path-will-spoil-woodgate-13173983


 Важни качества на мрежата 
 В процеса на проектиране на мрежата трябва да се вземат 
някои решения,относно нейните качествата, които не са 
универсални и следва да бъдат прилагани, само ако са достатъчно 
добре обосновани. Тъй като подобни решения биха затруднили 
допълнително планирането на мрежата, много важно условие е 
дадената ситуация винаги да бъде подложена на задълбочен анализ. 

Таблица 1 - Сравнение на видовете велосипедни пътища (изт.: mobile 2020 и консорциум PRESTO, 
редакция автора )

Велосипедна лента Велосипдна алея Велосипеден 
булевард

Ширина
еднопосочно

минимална 1,5 м. 2 м.

препоръчителна 2 м. 3 м.

Двупосочно
минимална Не е разрешено 

двупосочно 
движение ! 

2,5 м. 3 м.
препоръчителна 4 м. 4 м.

Силни страни

- ниска 
себестойност 

- Изисква малко 
пространство 

- Повишена 
видимост 

- Най - доброто 
решение за 
градски улици, 
където е 
подходящо 

- Лесна и бърза за 
изпълнение на 
същ. пътища

- физическо 
отделяне от 
пътя за 
автомобилите 

- Най-висока 
безопастност 

- Високо ниво на 
комфорт 

- Силно 
поощрява 
карането на 
велосипед

Възможно е 
сливането на 
велосипеднот

о с 
моторизирано
то движение

Слаби страни

- липсва физическо 
отделяне 

- Привлиза 
незаконно 
пракиране 

- Остава 
впечатление в 
шофьорите, че не 
е трябва вече да 
внимават за 
велосипедисти

- негъвкави при 
пресичания 

- Висок риск при 
кръстовища 

- Изисква много 
пространство

- изисква 
много 
пространств
о 

- Не винаги е 
приложимо

Препоръки при проектиране

- маркировка с 
линия 

- Велосипеден 
символ 

- Предпазна 
буферна ивица 

- Настилка на 
същоото ниво

- настилка със 
затворена 
структура 

- Цветна настилка 
- Осова 

пунктирана 
линия

Основно приложение Градски зони
Улици с 

достатъчно 
пространство

Жилищни 
райони със 
слаб трафик

Възможности 
за 
съвмествява
не

В населени 
места

Скорост 50 км/ч или по 
малко

Физическо 
разделяне от 

моторизирания 
трафик

Интензивност 
на трафика

Извън 
населени 

места

Скорост 60 км/ч или по 
малко под 30 км.ч.

Интензивност 
на трафика

2000-3000 МПС / 
ден

под 3000 МПС 
/ ден

Вид маршрут Местен маршрут от 
общата мрежа

Местен; главен 
или национален 

велосипеден 
маршрут

Главен, 
национален 
велосипеден 

маршрут



Добрият анализ може да спести много финансов ресурс и усилия, 
например ако се намери начин да се подобри/реконструира 
съществуващата инфраструктура, вместо да се строи нова. 
 Определяне на функции – мрежи за ежедневни и 
рекреационни пътувания 
 За да се концентрираме върху карането на велосипед като 
ежедневен вид транспорт, трябва да бъде създадена мрежа за 
ежедневните пътувания, диференцирана от рекреационната мрежа. 
Целта на ежедневната (или практическата) велосипедна мрежа е да 
предостави връзка с крайните точки на пътуванията с практическа 
цел - като работа, обучение, пазаруване, социално-културни и т.н. 
Връзката трябва да бъде колкото е възможно по-директна. От друга 
страна хората обичат да карат и за отмора. За тях привлекателността 
и опознаването на средата, предлагани от тези маршрути, са по-
важни отколкото директността на връзката. Обикновено практиката 
е да се обозначат с табели дългите градски маршрути и най-
привлекателните туристически тематични маршрути. Много от тези 
рекреационни маршрути са на регионално ниво като преминават 
през градските райони и центровете. На практика, обаче, 
ежедневната и рекреационната велосипедна мрежа често се 
припокриват и трябва да бъдат интегрирани. Много места за 
рекреация са в или в близост до градския център или до жп/
автогарата. В същото време има и търсене на ежедневни пътувания, 
осъществявани по алтернативните по-тихи и привлекателни 
маршрути, успоредни на натоварени пътища и на известно 
разстояние от тях. При проектирането на велосипедните мрежи е 
най-добре да се вземат предвид и двата възможни начина на 
ползване. Това дава възможност да се комбинират усилията и 
средствата на туристическия сектор и пътните служби. Така може да 
се осигури по-добро финансиране на строителството на 
последователна висококачествена инфраструктура. Интегрирането с 
главните спирки на обществения транспорт е жизнено важно както 
за ежедневните, така и за рекреационните пътувания, защото 
предоставят възможности за комбиниране на обществения 
транспорт с велосипед за осъществяване на пътуването. 
 Свързване на велосипедните мрежи 
 Най - често има два вида велосипедни мрежи – 
практическата мрежа за ежедневните велосипедни пътувания и 
рекреационната мрежа за карането за отдих. Когато тези мрежи се 



засичат, първото нещо за съобразяване е да се интегрира 
практическата с рекреационната мрежа. До определена степен 
ежедневните велосипедисти и тези, които карат за отдих, имат 
еднакви нужди и ще бъде неразумно, ако двете групи не се 
облагодетелстват от маршрутите на другата. В същото време 
особено важно е да се провери дали изграждането на нови връзки 
може да засили непрекъснатостта между двете мрежи. Това дава 
повече свобода на велосипедистите. В и около градските части има 
нарастващо търсене на рекреационни маршрути. Те сe структурират 
обикновено като набор от свързани точки, даващи възможност на 
велосипедистите да създадат свой собствен маршрут по мрежата. 
 Интеграция на велосипедните мрежи с други видове 
транспорт 
 След определяне и свързване на мрежата за ежедневните 
пътувания и рекреационната мрежа, следва да се съпоставят с 
мрежите и на другите видове транспорт - по-специално с 
първостепенната и второстепенната улични мрежи на 
моторизираното движение и линиите на обществения транспорт. 
Синергията между велосипедното движение и обществения 
транспорт е описана по-долу. Тук е моментът да се разгледат 
препятствията, които, обичайно, могат да съпътстват този процес, 
като критериите, които играят важна роля в оценката на тези 
конфликтни точки са следните: 
• Настоящата или планираната функция на велосипедната връзка; 
• Степента на решение, което дава предложената инфраструктура на 
някоя конфликтна ситуация и следователно подобрява качеството 
на мрежата; 

• Последствията, ако желаната инфраструктура не бъде построена 
или ако се изгради с недостатъчно качество. 

 На практика се оказва, че относително малко внимание се 
оказва на взаимодействието между велосипедната мрежа и мрежите 
на другите видове транспорт. Това обаче не трябва да бъде 
пропускано, защото съпоставянето им определя, до известна степен, 
качеството на велосипедната мрежа. Статистиката сочи, че в 
общините, в които велосипедистите трябва да пресичат често силно 
натоварени главни пътища, опасността те да участват в пътно 
произшествие, средно, е по-висока отколкото в общините, където 
това се избягва. Ефективната координация между автомобилната и 



велосипедната мрежа е важен инструмент за подобряване на 
пътната безопасност на велосипедистите. 
 Видове маршрути 
 Има различни нива на велосипедни маршрути във 
велосипедната мрежа, това са главни, довеждащи и обслужващи 
маршрути. Тъй като маршрутите от всяко ниво имат специфични 
функции, логично се стига до специфични изисквания при 
проектирането им. Следващите препоръки не са строги правила, тъй 
като винаги е добре да бъдат съобразени с местния контекст на 
града / селището. Въпреки това, полезно е те да бъдат взети под 
внимание, като препоръчителни стандарти за качество. Тези 
характеристики на дизайна биха спомогнали, всеки маршрут да 
изпълни напълно своята проектна функция. В допълнение, 
последователният дизайн, за всяко от нивата би направил мрежата 
по-ясна и разпознаваема за велосипедистите, което създава 
ситуации и определя поведения , по -предсказуеми за 
велосипедистите и останалите участници в движението с което, 
доълнително, бисе увеличила безопасността и комфорта на 
велодвижението. 
Главни маршрути 
 Главните маршрути са гръбнакът на велосипедната мрежа и 
предлагат най-добрите условия за каране на велосипед и най-
бързото придвижване (фиг. 26). 

 Довеждащи маршрути 
 Довеждащите маршрути са средно важни връзки между 
началната и крайната точка на пътуването. Те не са толкова 

Фигура 26 - Функция на главните маршрути (Изт.: консорциум PRESTO 2010a, 
преработка Станимир Величков)



натоварени колкото главните маршрути, но все още са важна част от 
велосипедната мрежа на града и имат следните предимства; 
• Най-директната (бърза) връзка между местните центрове и 
районите; 

• Обикновено край големи (натоварени) улици; 
• Най-често има нужда от отделна велосипедна лента поради  
интензивността и скоростта на моторизирания трафик; 

• Ако е възможно, пресичане на натоварени пътища безконфликтно 
(светофари); 

• Когато избягването на конфликт не е възможно, следва да се 
обърне специално внимание на сигнализирането на конфликтното 
място (конфликтната точка да бъде видима) и регламентира 
намаляване на скоростта (изкуствени неравности, кръгови 
кръстовища и др.); 

• Довеждащите маршрути правят велосипедната мрежа 
непрекъсната на регионално или градско ниво. 

 Обслужващи маршрути 
 Обслужващите маршрути са най-ниската категория 
маршрути. Те имат само местно значение и се използват за достъп 
вътре в кварталите и се определшт като: 
• Маршрути, които предоставят достъп до крайните точки в райони 
и квартали; 

• Правят по-фина мрежата на довеждащите велосипедни маршрути 
(минимализират ширината на мрежата и коефициента на 
заобикаляне); 

• Преминават най-често през зони с успокоен трафик, където 
разделянето на автомобилното и велосипедното движение рядко е 
необходимо, а сливането им е безопасно и удобно; 

• Акцентът пада върху създаването на директни маршрути на 
местно ниво: преки пътища, двупосочно велосипедно движение по 
еднопосочни улици, каране на велосипед през пешеходни зони и 
др. 

 С въвеждането на така предложените правила и параметри 
автора предлага качество , трайност и ефективност на 
веломаршрутите. Това от своя страна ще стимулира ежедневното и 
безопасно използване на велосипед в градски условия и ще 
подпомогне развитието на интегрираната система на градския 
транспорт. 



ГЛАВА ТРЕТА 
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
Е Л Е М Е Н Т И И Д И З А Й Н Н А В Е Л О А Л Е И И 
ВЕЛОМАРШРУТИ 

I.Реконструкция и модернизация на интергриран градски 
транспорт 

 Когато става дума за строителство на пътища, важни са 
разходите от целия жизнен цикъл при вземането на решение каква 
повърхност да се използва. От една страна настилката следва да е 
равна и гладка, а oт друга, е необходимо да   има достатъчно 
сцепление, за да може велосипедистите да запазят равновесие в 
криви, дори и при дъждовни условия (сцепление между 
велосипедната гума и настилката). Ясно видимите елементи на 
велосипедната инфраструктура, като велосипедните ленти, могат да 
окажат ефект също и за популяризирането на карането на 
велосипед. Добре маркираните велоленти могат да намалят 
нерегулираните навлизания на други участници в движението върху 
велосипедното трасе (фиг. 27). 

Фигура 27 - Маркировка в гр. Париж, Франция (изт.:https://
www.pinterest.com/pin/327988785338737377/?mt=login )

https://www.pinterest.com/pin/327988785338737377/?mt=login
https://www.pinterest.com/pin/327988785338737377/?mt=login


ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НА 
ПОВЪРХНОСТИТЕ НА МЕСТА, КЪДЕТО ИМА ПО-ГОЛЯМА 
НУЖДА ЗА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО,  
да се подчертае съществуването на велолента като: 

• Велоленти, пресичащи кръстовище; 
• Велоленти, преминаващи до лента за паркиране на автомобили; 
• Велоленти , разположени между две пътни ленти за 
моторизираното движение; 

• Велоленти по протежението на стеснено пътно платно; 
• Където велолентата не граничи с дясностоящия бордюр; 
• Където моторизираното движение и/или пешеходците навлизат 
или излизат от велосипедната инфраструктура. 

• Има два основни начина за изпълнението на цветна повърхност 
на пътното платно: 

• Използване на цветни агрегати, пълнители и свързващи 
вещества, като част от сместа за износоустойчивия пласт и 
повърхностно прилагане на оцветен материал. 

 Окончателното решение кой вид материал за оцветяване на 
повърхността да се използва зависи от местоположението, в 
рамките на пътното платно, указаните стандарти за проектиране и 
разходите. 
 Използването на пътища с павирана настилка, вместо 
асфалт, е много ефективен начин да се намали скоростта на 
автомобилното движение. Това се прави най-често в жилищни 
райони. Смяната на повърхността на настилката дава сигнал на 
шофьорите, че те не са единствени на улицата и трябва да споделят 
пътя с други ползватели със същите права. Използването на 
павирана настилка вместо асфалт може да намали комфорта и 
скоростта на велосипедистите по същия начин, както въздейства и 
на шофьорите. Този мярка може да не е подходящо решение за 
често използвани велосипедни маршрути. Едно възможно решение е 
да се изгради велосипедна лента с асфалт, докато пътната лента за 
автомобилите в с павета. 
 При проектиране на нови и реконструкция на съществуващи 
веломаршрути е необходимо да се обърне специално внимание на 
следните елементи от градската инфраструктура: 

• Бордюри 
• Подръжка 
• Управление 



• Премахване на бариери и неудобства 
II. Елементи и дизайн на велоалеи и веломаршути 

 Параметри на дизайна 
 Най-важните параметри на дизайна, широко използвани от 
специалистите по пътна инфраструктура в Западна Европа, които 
отразяват последните иновации в съвременното планиране на 
велосипедна инфраструктура. Проучени са различните източници и 
показани обобщено, с цел тази актуална информацията да бъде 
достъпна за разбиране и от хора, които не са професионално 
свързани с темата, но представляват интерес за по - широка  
аудитория. 

• Необходими светли разстояния 
• Стабилност 
• Радиус на завиване 
• Наклони 
• Обхват на видимостта 
• Настилка 

 Необходими светли разстояния 
 Това е пространството, от което се нуждае велосипедиста, за 
да се чувства безопасно и комфортно, в зависимост от: 

• Динамичния габарит на велосипедиста, т.е. пространството, 
което е необходимо за движение (включително извършване на 
леки зигзагообразни отмествания от траекторията за 
поддържане на равновесие); 

• Светлите разстояния за преминаване край статични обекти; 
• Разстоянието и от скоростта на останалото пътно движение 

(осезаемото безопасно разстояние поради страх от 
препятствия). 

 Стабилност 
 Велосипедите са нестабилни превозни средства, които силно 
са повлияни от напречни ветрове, въздушните потоци от 
тежкотоварните превозни средства, издатини и дупки на пътната 
настилка и недоброволните ниски скорости, в резултат на които се 
вопределя стабилността им и следователно, изискваното разстояние 
за маневра. За поддържане на равновесие е необходима скорост от 
поне 12 км/ч., защото при по-малки скорости велосипедът започва 
да лъкатуши, обикновено при тръгване, от спряло положение, 
намаляване при остри завои или изкачване на наклон. 



 Равновесие и безопасни светли разстояния 
 Когато карат колело, велосипедистите са принудени 
непрестанно да поддържат равновесие, поради което те винаги се 
преместват леко наляво-надясно, дори и при бързо каране. Това се 
нарича зигзагообразно отместване. Освен от скоростта, 
зигзагообразното отместване зависи от възрастта, опита, 
физическия потенциал, нарушенията на пътната настилка и 
напречните ветрове. 
 Радиус на завиване 
 Непрекъснатостта на пътните участъци се осигурява от 
криви, чиито радиуси на кривата имат пряко въздействие върху 
скоростта на велосипедиста при преминаване оттам. Този радиус на 
кривата не трябва да бъде под 5 м., като абсолютен минимум на 
радиус на завиване. Под тази стойност скоростта на велосипедиста 
не е достатъчна, за да се задържи на колелото: 
“С увеличаването на проектната скорост радиусът на кривата трябва 
да бъде  съответно увеличен. Велосипедните връзки, които са част 
от общата велосипедна мрежа, трябва да имат радиус ≥ 10м. за 
проектна скорост 20 км/ч. Велосипедни маршрути и главни 
велосипедни маршрути трябва да имат радиус ≥ 20 м. за проектна 
скорост 30 км/ч. (фиг.28).(изт.: CROW 2007 – национална платформа 
за информация и технологии за инфраструктура, пътно движение, 
транспорт и обществени пространства, Велосипедно ръководство за 
велосипедното движение, Холандия - Design manual for bicycle 
traffic, Record 25, Netherlands (www.crow.nl) ) 

Фигура 28 - Връзка между радиус на завиване и скоростта на велосипедистите 

(изт.: CROW 2007 преработка Станимир Величков )



 Наклони 
 Наклоните, независимо дали се изкачват или спускат, са 
критичен момент в  при проектирането на велосипедна мрежа: 
„Наклоните нагоре изискват велосипедистите да направят 
допълнително усилие и трябва да се избягват, където е възможно, 
при проектирането на благоприятна за велосипедисти 
инфраструктура”(изт.: Crow 2007). Дълги наклони нагоре следва да 
се избягват. „Ако трябва да бъде изкачена височина над 5 м., 
препоръчително е да се предвиди „място за почивка“ под формата 
на хоризонтален участък с дължина от около 25 м., преди 
велосипедистите да изкачат следващата част на наклона. 
Постоянния наклон ще намали скоростта на велосипедистите, 
затова е препоръчително най-долната част на изкачването да се 
проектира с по-висок процент наклон, а най-високата част – с по-
нисък процент. Наклони, проектирани по този начин, са много по-
лесно се изкачване от велосипедистите и може да се поддържа 
добра скорост. При изкачване скоростта на велосипедистите 
намалява и те трябва да полагат допълнителни усилия. 
 Обхват на видимостта 
 Видимостта при пътното движение е ключова и е важно да 
се осигури широк и невъзпрепятстван поглед, за да се виждат 
останалите участници в движението и, разбира се, това да е взаимно 
за дете страни. Видимостта може да бъде разделена на три 
категории: при каране, при спиране и при приближаване. 
1. Видимост при каране- за каране на велосипед по безопасен 
начин с опредена скорост, е задължително да имаме добра 
видимост към велосипедното трасе, улицата и тротоарите. 
Погледът следва да бъде възможно най-широк и свободен от 
препятствия, като рекламни табла, знаци, дървета или други 
елементи. „Комфортната видимост при каране е разстоянието, 
пропътуване за 4 до 5 секунди (Таблица 2). 

Таблица 2 - Видимост при каране на велосипед (изт.: CROW 2007 )

Главни велосипедни маршрути Други велосипедни връзки

Проектна скорост 30 км/ч 20 км/ч

Изискване за 
минимална 
видимост при 
каране на 
велосипед

35-42м. 22-30м.



2. Видимост при спиране- описва разстоянието, за което 
велосипедистът може да спре безопасно, без да се удари в 
препятствие. Това е разстоянието, което се пропътува за 
двусекундно време, за реакция, плюс разстоянието, което е 
необходимо за спиране. „При скорост от 30 км/ч видимостта при 
спиране е 40 м., при 20 км/ч – 21 м. (приемайки време за реакция 
от 2,0 сек. и намаляване на скоростта от 1,5 м./сек). Видимостта 
при спиране е важна при пътните участъци и кръстовища. 

3. Видимост при приближаване- особено при кръстовища или 
пресичания видимостта в двете посоки на пътя трябва да е 
достатъчна. Велосипедистът трябва да има възможност да 
съобрази скоростта на приближаващите се автомобили, дали има 
достатъчно време да пресече пътя безопасно. Необходимата 
видимост при приближаване се изчислява на разстояние 1,0 м. от 
края на пътя, при който велосипедистът изчаква да пресече. 
Видимостта при приближаване се определя от: 

• Скоростта на приближаване на трафика, който трябва да бъде 
пресечен; 

• Времето, от което се нуждае велосипедистът, за да пресече 
безопасно (разстояние за пресичане); 

• Време на забавяне (опасност от трафика, който трябва да се 
пресече). 

• Необходима видимост при приближаване (м) на различните 
скорости на приближаващото моторизирано движение е дадено в 
(Таблица 3). 

Таблица 3 - Необходима видимост при приближаване за различни ширини на улицата и 
скорост на движение

Необходима видимост при приближаване (м) при различни 
скорости на приближаващото моторизирано движение 

Разстояние 
за пресичане 

(м)
Време за 
пресичане 30 км/ч 50 км/ч 70 км/ч 80 км/ч

4 4,2 45 100 180 205

5 4,5 45 105 185 210

6 4,9 50 110 190 220

7 5,1 50 115 200 225

8 5,5 55 120 205 235



 Настилка 
 Когато става дума за строителство на пътища, важни са 
разходите за целия жизнен цикъл и съответно, решение избора на 
вида повърхност.. От една страна настилката, задължително да е 
равна и гладка, а от друга, повърхността да осигърява достатъчно 
сцепление, за да може велосипедистите да запазят равновесие в 
криви, дори и при дъждовни условия (сцепление между 
велосипедната гума и настилката). 
 Настилка – вид на повърхността 
 Настилката на велосипедната инфраструктура е друг ключов 
въпрос, която поради по-твърдото возене на велосипедите е добре 
велотрасетата да бъдат с равна и гладка повърхност, с минимален 
брой препятствия, дупки или издатини. Всяка неравност на 
повърхността се прдава от колелата, чрез велорамата, директно на 
гръбначния стълб, на ставите на китките на велосипедистите, което 
може да доведе до некомфортни въздействия върху тялото. 
Обикновеният градски велосипед е с твърдо окачване, докато много  
съвременни градски веломодели имат амортисьори (или поне на 
вилката), въпреки че возенето остава по-твърда в сравнение с лекия 
автомобил. Велосипедистите са изложени на много вибрации и 
подхвърляния. Тъй като неравната повърхност е присъща на с висок 
дискомфорт за велосипедистите, при проектирането следва да се 
избягват всякакви дупки или издатини при връзките в настилката. 
Повечето от велосипедните групи и клубове предпочитата настилка 
на велосипедните алеи и ленти от асфалт. Тази повърхност предлага 
най-висок комфорт на велосипедистите и маркировките лесно могат 
да бъдат положени върху асфалта. Бетонът има почти същите 
предимства, като асфалта, но бетонните настилки изискват 
дилатационни фуги на всеки няколко метра, което за разлика от 
асфалта, причинява известно неудобство. 
 Една ефективна мярка е настилката да бъде цветна, в ярък 
цвят, защото цветните повърхности нямат правна регламентация - 
не е задължително да се използват. С тяхна помощ могат да се 
подчертаят маркировките на велосипедните ленти и да напомнят на 
шофьорите, че тази повърхност е предимно или изключително 
предназначена за велосипедисти . Те също помагат на 
велосипедистите да заемат подходящо място на пътното платно и да 
следват маршрут. Цветните настилки са относително скъпи за 
прилагане и ако се използват прекалено много, има опасност да 



станат визуално натрапчиви и да загубят твизуалния ефект, където 
са най-необходими. Най-добър резултат се получава при тяхното 
пестеливо и съобразено прилагане. Например, вместо да се използва 
цвят за цялата дължина на велолентата, може да бъде приложена 
само на специфични места, където има най-голяма нужда от нея, 
например където велолентата преминава край странични входове и 
второстепенни улици. Цветните повърхности са особено полезни за 
велосипедни ленти, отдалечени от бордюра, например при 
велосипедни ленти, които са успоредни на пътна лента за ляв завой. 
 Интегриран градски транспорт и веломаршрути.   
 Интеграция на веломаршрути 
ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
 Местните транспортни оператори често се аргументират, че 
популяризирането на карането на велосипед ще причини отлив на 
пътниците им, тъй като по-вероятно е хората да предпочетат 
велосипеда, пред обществения транспорт. 
Но по-често обществения транспорт и карането на велосипед 
създават голяма свързаност и си помагат взаимно, като велосипедът 
става начин за достигане до обществения транспорт и влаковете, 
тъй като той най-често се използва за кратки пътувания (<5 км). За 
по-дълги пътувания, комбинирането с обществен транспорт е добра 
и устойчива алтернатива. 
 Придвижване с велосипед и градски транспорт 
 Карането на колело е и начин за придвижване предимно на 
разстояния между 1 и 10км. То също така може да е и съществена 
част от по-дълги пътувания, както и като довеждащ транспорт до 
артерии на обществения транспорт. Тук се разглеждат 
взаимовръзките между придвижването с велосипед и обществения 
транспорт, необходимата инфраструктура и проблема с 
превозването на велосипеди в обществения транспорт. Обвързване 
карането на колело с обществения транспорт въвежда една 
допълнителна услуга за операторите на обществен транспорт и за да 
може да се насърчи интермодалната интеграция между 
придвижване с велосипед и обществен транспорт ,е важно да се 
знаят преимуществата. Също така е необходимо да се знае и че 
нормативна уредба и влагането на инвестиции в обществения 
транспорт с цел интегриране на двата начина за придвижване, се 
нуждаят от силна политическа подкрепа. Тъй като повечето 



оператори на обществен транспорт са собственост на общини, то 
техните управления и администрация са важни целеви групи за 
целите на засилване на интермодалната интеграция. 
 Комбиниране с метро 
 Превозването на велосипеди в метрото е една добра услуга, 
която показва отношението на общината към велосипедистите, а не 
се разчита на масово придвижване на велосипедисти по този начин. 
В София превозването на велосипеди в метрото е разрешено от 2011 
г. 
 Комбиниране с наземен транспорт 
 Създаването на улеснения за комбиниране на масовия 
градски транспорт (МГТ) с велосипед прави използването на 
обществения транспорт по-привлекателно, гъвкаво и по-
конкурентно, при сравнение с придвижване с автомобил. Също 
окуражава хората да използват велосипеди, които в последствие 
могат се превърнат в редовни велосипедисти. Велосипедите могат 
да покрият кратки или средни разстояния от и до спирките на МГТ 
(за 5-10 мин с велосипед се изминават средно 1-2.5 км), което 
значително подобрява транспортното обслужване на кварталите. 
Комбинирането на велосипед с градски транспорт има следните 
варианти: 
- Пътуване с велосипед от жилището до спирката на масовия 
градския транспорт; 

- Пътуване с масовия градски транспорт и смяна с обществен 
велосипед в центъра на града; 

- Качване с велосипеда в превозното средство; 
 Интермодални центрове 
 Създаването на повече възможности за комбиниране на 
различни видове транспортни средства на така наречените 
Интермодални центрове стимулира алтернативните начини на 
придвижване. Достигането до спирките на обществения градски 
транспорт с велосипед, значително подобрява транспортното 
обслужване на кварталите. Най-подходящи места за изграждане на 
велосипедни паркинги за замяна на велосипедния  с обществен 
транспорт са метростанциите, жп- и автогарите, спирки, където се 
застъпват различни линии на МГТ или спирки, които са 
сравнително отдалечени от недобре обслужени зони. На тези спирки 
е добре да се предоставят възможности за заключване на 
велосипедите - велостойки и велогардероби (заключващи се „кутии” 



за паркиране на велосипед). При по-големите спирки е добре да се 
създаде охраняем велосипеден паркинг. Голям интермодален център 
с покрит охраняем паркинг може да обедини Централна жп гара 
София, Централна автогара, автогара Сердика и метролинията.  
 Ползи от интермодалната интеграция 
 Всички спирки на обществения транспорт трябва да се 
смятат за потенциални точки за прехвърляне между мрежата на 
обществения транспорт и велосипедната мрежа. Това включва 
всички видове жп гари, метро, трамвай, лека железница и автобусни 
превози, с изключение на повечето автобуси с локални маршрути. 
Интегрирането на мрежата на обществения транспорт с 
велосипедната мрежа носи изгоди, както за велосипедистите, така и 
за обществения транспорт. Общественият транспорт и 
придвижването с велосипед са два взаимно допълващи се начина на 
придвижване. Те могат лесно да се комбинират, като звена от 
веригата на пътуването от врата до врата. 
 Цели на дизайна 
 В началото на всеки план трябва да има ясно дефинирана 
цел, така че преди да се започне планирането на велосипедната 
мрежа, велосипедните алеи, съоръженията за паркиране и т.н., 
специалистите и взимащите решение в града трябва да обсъдят и да 
постигнат съгласие по общата цел, която описва какъв трябва да 
изглежда града по отношение на велосипедното движение. Трябва 
да има визия, с която всички са съгласни и всички трябва да решат 
да достигнат тази цел. Категоризират улиците в рамките на града,- 
кои улици са главни и кои могат да бъдат зони с ограничение на 
скоростта 30 км/ч. Ако такива зони не съществуват, препоръчително 
е да се въведат, за да окуражат използването на велосипед. От тази 
изходна точка велосипедната стратегия може да бъде изпълнена, 
като въвеждането на зони с ограничение на скоростта 30 км/ч може 
да бъде най-евтиното и най-сигурното решение да се създадат   
благоприятни за велосипедистите пространства, без значителни 
инвестиции. Освен мерките за успокояване на трафика, 
ограничението на скоростта трябва също да бъде регулирано и от 
полицията, за да се постигне тази промяна на поведението, в 
противен случай шофьорите имат склонност да надвишават 
разрешената скорост с 10 км/ч или повече. 



 Общи принципи за планиране: 
 Добрата велосипедна инфраструктура и ежедневното 
използване на велосипед са тясно свързани, да са подходящи за 
предоставяне или подобряване безопасността и качеството на 
велосипедния поток. Освен при ежедневните пътувания, 
велосипедът играе важна роля и при рекреационните пътувания. В 
съответствие с тези факти „инфраструктурата трябва да позволи на 
велосипедистите да правят директни, комфортни велосипедни 
пътувания през привлекателна и безопасна среда. Само тогава е 
възможна конкуренцията с автомобила. На основата на тези цели са 
определени пет основни принципа на проектирането за постигането 
на благоприятна за велосипедистите инфраструктура. Те са по-
подробно разгледани в глава 1.3. Не винаги ще е възможно да се 
изпълнят всички изисквания. Но въпросът е, че колкото повече от 
тях са изпълнени, толкова повече хора ще се качат на велосипедите 
си. Тези изисквания трябва винаги да бъдат вземани предвид като 
цели, към които се стремим. Те също могат да се използват и за 
критерии за оценка на качеството и недостатъците на 
съществуващата инфраструктура. 
 Споделено пространство 
 Днес новите улични среди, проектирани възоснова на 
принципа на смесената употреба, се наричат “споделени 
пространства“. Този термин е въведен от британския архитект Бен 
Хамилтън-Баили по отношение на общата улична среда. Той е 
известен в професионалните среди чрез проект на ЕС в региона на 
Северно море, който е приключи през 2008г. Като част от този 
проект центровете на някои градове в Германия, включително 
община Bohmte в Долна Саксония, са напълно трансформирани. 
Определенията на споделеното пространство обаче винаги са били 
непоследователни. Hamilton-Baillie използва този термин за улични 
среди, в които връзката между участниците в пътното движение не 
се контролира от централна система, включваща светофари и знаци, 
но се договаря в независимо взаимодействие чрез контакт с очите. 
Самоорганизацията на трафика се подсилва от конструкцията, 
задвижвана от трафика, a използването на пътни елементи, които 
ускоряват движението на моторни превозни средства, се избягва 
съзнателно. 
 Зоните на споделеното пространство, в неговата радикална 
форма, могат да имат ограничено приложение в големите 



съвременни градове. Въпреки това, строго погледнато от гледната 
точка на градското каране на велосипед, принципите на споделеното 
пространство не само силно изместват политиките от разделяне на 
велосипедното движение към сливането на движението, но и 
предлагат ценен критерий как новите видове велосипедни 
структури могат да бъдат интегрирани и какви пречки трябва да 
бъдат преодолени. Прилагането на концепцията за споделеното 
пространство за градското каране на велосипед изключва идеята, че 
велосипедистите имат някакви специални права върху използването 
на части от общественото пространство, каквито са велосипедните 
ленти. Тук трябва да бъдат направени няколко уговорки. Освен ако 
не се има предвид радикалната му форма, говоренето за „споделено 
пространство за велосипедистите повдига въпросът: Споделено 
пространство с кого? След десетилетия на приемане на отделянето 
на велосипедното движение като най-подходящ модел в по-голямата 
част на Европа, отговорът сред големи части на каращото и 
некаращото велосипед население е най-вероятно да бъде: 
„Велосипедистите споделят пространство с пешеходците”. Не е 
трудно да се види, че това ще доведе до конфликт и вероятно ще 
сложи край на нарастващото използване на велосипед. 
  Обхват на приложение 

Германската асоциация за изследване на пътищата и 
транспорта (FGSV) публикува първите си експертни препоръки 
относно дизайна на споделеното пространство през 2010г. Не може 
да се очаква систематично проучване на въздействието в Германия 
до 2012г. Но богатството на опита от многобройните реализирани 
проекти вече позволява доста надеждни оценки. 

Германия прилага мерки за успокояване на движението по 
пътищата с тежък автомобилен трафик от 80-те години на миналия 
век. В тази дейност хората, планиращи пътищата, също се поучават 
от примери в други страни, предимно в Швейцария и Холандия. 
Иновационните концепции за улично проектиране, които днес ще 
бъдат категоризирани като споделено пространство, са тествани 
повече от 20 години под други имена: напр. Крайния път на Хенф, 
близо до Бон или центъра на град Инголщат в Бавария. Чрез 
дискусията за споделеното пространство се разглеждат дори 
търговски улици с по-тежък трафик на моторни превозни средства. 
  



 Специфични особености на споделените пространства 
  Материали 
  По време на изпълнението на споделеното пространство е 
вероятно улицата да претърпи широкомащабна реконструкция, 
включително промяна на повърхностните материали. Това 
предоставя възможност за преверка и възстановяване, където е 
необходимо, на структурната цялост на долните слоеве, като по този 
начин помага да се гарантира, по-голяма издръжливост на новата 
настилка. Успешните улици със споделено пространство не трябва 
да включват използването на скъпи материали, за сметка на по-
внимателния и чувствителен дичайн, който е за препоръчване. Има 
много примери за схеми на споделено пространство, които работят 
добре с евтини материали. На (фиг. 29) се показва такъв пример. 
Избягването на материали по поръчка също може да помогне за 
намаляване на разходите за поддръжка, особено жъж жръзка с 
необходимостта да се съхраняват количества от тях за бъдещи 
реконструкции. Много проекти за споделено пространство 
използват бетон или каменни облицовки като повърхностен 
материал, които освен присъщия ефект на намаляване на скоростта, 
помага да се разграничат пространствата от околните улици. Такива 
повърхности обаче са сравнително скъпи и в зависимост от 
грапавостта/текстурата, може да са неподходящи за хора с 
увреждания, велосипедисти и мотоциклетисти. Следователно е 

Фигура 29 - Главна улица в гр.Глостършир, Англия (изт.: Cycling 
expertise www.nrvp.de/en/transferstelle)



необходимо внимание при избора и местоположението им, особено 
когато ресурсите са ограничени, което изисква по-прецизна 
преценка, например при входни точки, подоходи на превозни 
средства към прелези и т.н ) и да се използва асфалт на други места. 
 Приложение при нисък трафик на пешеходци 
 Без достатъчен брой пешеходци, няма нужда да се създава 
споделено пространство. Независимо от това все по-голям брой 
проекти за райони около училищата се предвиждат само за 
временен пешеходен и велосипеден трафик, но по-конкретно, за 
нуждите на движещите се по пътищата от защита. В нидерландската 
Friesland все повече проекти прилагат елементи от подхода за 
споделеното пространство извън градовете. 
 Приемане на зоните на споделено пространство от 
пешеходците 
 Споделеното пространство противоречи, по основателна 
причина на нормите за поведение в уличната среда, ориентирана 
към автомобила, която сме възприели в продължение на много 
десетилетия. За да се установят нови модели на поведение и сред 
неспокойните ползватели на пътища, във фазата на планиране е 
необходима интензивна комуникация, консултации и участие. 
Допълнителна задача за много от планиращите трафика ще бъде 
обучението на деца и възрастни граждани, възможно най-скоро след 
приемането на новия уличен дизайн. 
 Замяна на ограниченията на скоростта с дизайнерски 
решения 
 Уличният дизайн, който насърчава участниците в 
движението да карат бавно, често е по-ефективен от формалното 
ограничение на скоростта. За разумно и ясно намаляване на 
скоростта при влизане в района е особено целесъобразно да се 
избягва използването на всички елементи, предразполагащи към 
увеличаване на скоростта, като заоблени ъгли, пътни маркировки и 
светофари. 
 Мястото на незрящите хора и хора с ограничено зрение 
Много от изпълнените досега проекти са задоволителни за хората с 
физически увреждания (без високи прегради като бариери и ниски 
скорости на движение). Независимо от това, необходимите релефни 
ивици (за незрящите) или изразеният контраст с цветна лента (за 
частично зрящите) не се изпълняват. Новаторските решения, 
особено в Нидерландия, отчитат тези нужди с лесен за разбиране 



цялостен дизайн и използването на цвят за обозначаване на пътната 
лента чрез промяна на повърхностите като "меко разделяне". 
 Успокояване на трафика за подобряване на 
велосипедните условия 
 Основната цел на успокояването на трафика е да се повиши 
пътната безопасност и подобряването на местната среда за живеене, 
работа или развлечение, като се въведат съответните мерки за 
намаляване на скоростта на 
моторните превозни средства и  пренасочването мукъм транзитния, 
за квартала трафик, като пряко води до намаляване на въздушното и 
звуковото замърсяване и намалява възможността за пътно 
произшествие. Успокояването на трафика спомага създаването на 
по-благоприятна велосипедна среда, а по-ниската скорост и 
намалените транспортни потоци позволяват по-безопасно  ползване 
от велопедистите. 
Има три страни, когато става дума за успокояване на трафика: 
• Инженерни мерки; 
• Обучение; 
• Прилагане на пътните правила. 
Изследвания на управлението на трафика в съседни квартали 
установява, че самите жители допринасят за проблема със скоростта 
в квартала, следователно, успокояването на трафика е най-
ефективно, при отчитане на трите  компонента, а не само от 
прилагането на инженерни мерки. 
Изброените по-горе мерки често комбинират трите подхода, като 
целта е шофьорите да се почувстват гости на пътя и комуникацията 
между тях и другите участници в движението да е при еднакви 
права. 
 Законодателство и прилагането му 
 Тези мерки се състоят от ограничения за придвижването и 
паркирането, като намаляване на скоростта, ограничения за 
паркирането, забрана на завои и еднопосочни улици. Улици могат да 
се превръщат в задънени, с възможност пешеходците и 
велосипедистите да продължат и след края на улицата. Това е най-
лесният начин да се намали скоростта на автомобилното движение, 
но той разчита участниците в движението да спазват правилата. 
Една възможност е стриктното прилагане на правилата от пътната 
полиция и автоматизирани системи за наблюдение, като например 
камери със запис на скоростта, което не е приложимо навсякъде. 



Прилагането на пътните правила е добра мярка за популяризиране 
на карането на велосипед, тъй като превишенията на скоростта и 
нарушенията при паркиране (например върху велоалеи) имат 
негативен ефект върху велосипедните условия. 
 Поставяне на знаци и оформяне на портали 
 Знаците са необходими, за да се овластят пътните правила, 
но така също за акцентиране намаляването на скоростта, например 
при влизане в града или зони с ограничение на скоростта, чрез 
създаването на изкуствени портали. Специални знаци-радари за 
измерване на скоростта показват на шофьорите реалната им скорост, 
доказваща тяхната превишена скорост, а знаците-радари за 
измерване записват измерените скорости, която дава информация за 
поведението на шофьорите в момента. Събраната информация 
включва автомобили, минимална, максимална и средна скорост, 
както и броят на превишенията на скоростта. 
Друг начин за засилване на вниманието към ограничението е да се 
оцвети пътното платно или на пътя, със съответни знаци. 
Тези мерки нямат негативен ефект върху велосипедистите, затова 
постигането на положителен ефект за велосипедистите моье да 
стане само с успокояване на трафика: колкото по-ниска е 
действителната скорост на моторизираното движение, толкова по-
сигурни се чувстват велосипедистите (фиг. 30). Събраната 
информация може да доведе до по-строго прилагане на правилата за 
ограничение на скоростта, което дава положителен ефект за 
безопасността на велосипедистите. Поставянето на знаци, сами по 
себе си не води до успокояване на трафика, така че са необходими и 
други мерки. 

Фигура 30 - Вход към зона с ограничение на скороста 30 км/ч, гр.Гранада, Испания (изт.: 
https://english.elpais.com/spanish_news/2021-05-11/in-bid-to-reduce-road-deaths-spain-rolls-
out-30kmh-speed-limit-on-most-urban-streets.html)

https://english.elpais.com/spanish_news/2021-05-11/in-bid-to-reduce-road-deaths-spain-rolls-out-30kmh-speed-limit-on-most-urban-streets.html
https://english.elpais.com/spanish_news/2021-05-11/in-bid-to-reduce-road-deaths-spain-rolls-out-30kmh-speed-limit-on-most-urban-streets.html


 Критерий за избор на решение за велосипедна 
инфраструктура: 
 Увеличен тежкотоварен трафик 
 Този критерий взима предвид, че рискът велосипедистите да 
участват в пътно произшествие е по-голям с увеличението на дела 
на тежкотоварния трафик, особено при маневри за завой и 
изпреварване. Препоръчва се да се изберат велосипедни алеи 
колкото е по-висок дял на тежкотоварния трафик спрямо общата 
големина на транспортните потоци. 
 Наличие на пространство 
 Наличието на пространство показва дали дадена форма 
може да бъде приложена безопасно и е важно е да се провери, дали 
са спазени необходимите светли разстояния и дали има препятствия, 
които могат да се преместят или ще доведат до стеснение на 
велосипедното трасе. Изискуемото и свободното пространство 
трябва да се сравнят и оценят, за да се направи онзи избор  на 
решение, който е най-безопасен. 
 Паркиране 
 Този критерий отчита риска от инцидент, причинен от 
паркираните автомобили, което включва маневрите за паркиране и 
напускане, както и отварянето на врати (внезапно отваряне на врата 
с последващ удар на велосипедиста във вратата). С увеличаването 
на кратковременното паркиране, рискът от инциденти се увеличава, 
затова се препоръчва се да се избере велосипедна алея, ако се 
извършват много маневри, свързани с паркирането. 
 Кръстовища и достъп до недвижими имоти 
 Този критерий отчита превозните средства, които завиват и 
пресичат велосипедната инфраструктура и може да се изрази с броя 
на кръстовищата и пресичанията за достъп до недвижимите имоти 
на километър от пътя. Достъпът до недвижимите имоти се отчита 
само, ако има значителен поток от завиващи автомобили (достъп до 
паркинг, гараж, бизнес център или производство). Колкото, е по-
голям броя на кръстовищата и на завиващите автомобили, толкова 
повече се препоръчва да се изберат велосипедните алеи. 
 Надлъжен наклон 
 С този критерий могат да се отчетат по-високата скорост на 
велосипедистите, спускащи се надолу, както и необходимостта от 
по-широк велосипеден път за изкачване поради намалената им 
стабилност. Двете посоки, нагоре и надолу по наклона, трябва да се 



оценят поотделно. Препоръчва се да се избере велосипедна алея при 
много стръмни наклони. Ако наклонът е много дълъг трябва да се 
приложи велосипедна лента. Високите скорости при спускане не са 
сравними с тези на пешеходците, също и високите скорости 
изискват по-голям обхват на видимостта. Следователно трябва да 
бъдат предпочетени велосипедни ленти. 

III. Предложение към българското законодателство 
III.1 Дейстаща нормативна база и предложения 
актуализация 

 Проектирането и изграждането на велосипедната 
инфраструктура на територията на Република България се извършва 
в съответствие със действащата към момента в страната нормативна 
уредба, която включва: 

• Закон за устройство на територията / изм. ДВ. бр.94 от 12 
Ноември 2021г., доп. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.; 

• Закон за движение по пътищата / изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 
2021г.; 

• НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на 
урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 
15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) 

• Общи устройствени планове на градовете; 
• Генерални планове за организация на движението на територията 
на общините; 

• Планове за интегриран градски транспорт към общините; 
 Трябва да се отбележи, че нормативната база за проектиране, 
съдържаща се в НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната 
система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; 
попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.), се нуждае от 
обновяване и актуализиране, съобразно най-новите тенденции в  
европейската практика, по отношение проектиране на велосипедни 
трасета и тяхната безопастност. От друга страна в нея са включени 
материали които също подлежат на уеднакваване с добрите 
практики, особено при реконструкцията на вече съществуващи 
трасета и тяхното интегриране в градската среда. 
  



 Предложение за актуализация на действащата 
нормативна база 
 При реконструкцията и модернизацията на велоалеи и 
веломаршрути е необходима фундаментална промяна в културата и 
начина, по който се проектират и изграждат. Затова с този труд е 
направен опит за, възможните първи стъпки/предложения за изцяло 
нови принципи в проектирането и предложения, инспирирани от 
най добрите практири от развитите държави свързани с 
иновативните решения за проектиране и реализиране на 
велоструктурата. 
По отношение на Закона за движение по пътищата / изм. ДВ. бр.84 
от 8 Октомври 2021г., предлагам следните изменение и допълнение 
с конкретни определения и термини. 

Да се добавият следните определения: 
• Велосипедна лента (велолента) - е обособено пространство от 
пътното платно, предназначено за движение на велосипедисти. 

• Велосипедна алея (велоалея) - е част от пътя, предназначена, 
изключително за движение на велосипедисти и физически 
отделена от платното за движение и те биват: 

- еднопосочна 
- двупосочна 
- самостоятелна (еднопосочна / двупосочна ) 
• Велосипеден булевард (велобулевард) - е висококачествена 
велосипедна връзка, която се използва и от моторизиран трафик с 
ниска интензивност. 

• Класификатор на веломаршрути 
- главни 
- довеждащи 
- обслужващи 
• Жилищна зона - градска среда с много ниска скорост, която 
позволява колоездене без необходимост от специфични мерки. 

• Споделено пространство - описва цялостната улица или 
обществено пространство с редица дизайнерски мерки за 
насърчаване на всички потребители , автомобилисти , 
велосипедисти и пешеходци, да споделят целия обхват на 
улицата. 



 Изискванията за планиране и проектиране на велосипедна 
инфраструктура са посочени само в Наредба РД 02-20-2 от 2018 г. на 
МРРБ, но липсват указания за изпълнение на изискванията и не са 
дадени допълнителни указания към специалисти и/или общините, 
въпреки че повечето от заинтересованите страни в проектирането, 
разбират добре нуждите на колоезденето, крайните решения за вида, 
местоположението и параметрите на велосипедната инфраструктура 
се различават драстично от изискванията и добрата европейска 
практика. Причините за това, от една страна, са сравнително новите 
непопулярни нормативните изисквания, а законодателят не е 
предвидил срок за въвеждане и реконструкция на съществуващата 
инфраструктура. В същото време, продължава изпълнението на 
остарели проекти, новопроектираните велоалеи, напълно игнорират 
необходимостта от безопасни решения на кръстовищата. 
За съжаление, вземането на решения за планиране, проектиране или 
изграждане на велоалеи не се основава на обновените принципи и 
приоритизиране на инфраструктурата по видове участници в 
движението, които са заложени в нормативните изисквания. 
Решенията, често са по-скоро политически, отколкото експертни, и 
във всички случаи пътният трафик и уличното паркиране са с 
приоритет. 
 Все още няма ясни правила за обозначаване на 
велосипедната инфраструктура по републиканската пътна мрежа. 
На национално и регионално ниво липсват изисквания, концепция и 
практика за изграждане на велосипедна мрежа, обслужваща 
нуждите на работните велосипедни пътувания на дълги разстояния, 
туризма и спорта. Заложените в Закона за транспорта изисквания и 
правила за движение на велосипедисти трябва да бъдат сериозно 
допълнени и актуализирани. 



 Заключение 
 В резултата на изследването по темата за реконструкция и 
модернизация на велоалеи и веломаршрути в градска среда се 
доказва че с въвеждането на така предложените принципи и правила 
би се гарантирало качество, безопастност, трайност и ефективност 
на велосипедната инфраструктура. Това от своя страна ще 
стимулира ежедневно, безопасно използване на велосипеда в 
градски услувия и ще подпомогне развитието на интегрираната 
система на градския транспорт. 

 Обобщени изводи, базирани на изследването 
• Проследено е историческото развитие на велосипеда, 
велодвижението и велоалеите в градска среда на базата на 
българския и чужд опит; 

• Отчетен е голямия потенциал за развитие на велоалеите в 
България, който може да бъде реализиран чрез промяна на 
нормативната база и установяване на съществуващите 
критерии за добри практики; 

• Установена е пряката зависимост на реконструкцията на 
велоалеите и веломрежата и качеството на градската среда; 

• Направено е системазириране на видовете велоалеи и 
веломашрути и дефинирани терминологични и типологични 
характеристики; 

• Обобщен е опита на европейските лидери в проектирането и 
реконструкцията на велоалеи и веломашрути в съвремената 
градска среда. 

 Потенциални потребители и начини на ползване: 
 Резултатите от настоящия труд биха могли да намерят 
приложение, като отправна точка за по-нататъшни теоритични и 
научно-приложни изследвания в някои частни аспекти на 
проектирането на велосипедна инфраструктура. 
 Той би може да бъде използван, като основа за провеждане 
на експериментална дейност по отношение на регионалните 
особености в приложението на велоалеите и веломаршрутите в 
България, с оглед разработване на съответна техническа нормативна 
рамка. 



 Разработките в труда биха улеснили разработването на 
специална методика за проектиране и строителство на 
велосипедната инфраструктура. 
 Трудът може да се прилага с учебна цел, при обучението на 
студенти по архитектура, пътна и инженерна инфраструктура, 
ландшафт, продуктов и дизайн за архитектурна среда, на строители 
и производители на градски дизайн и инженерна инфраструктура, 
както и да служи за допълнителна квалификация на всички 
участници в строителния процес – инвеститори, проектанти, 
изпълнители и контролно органи/НСН и др. 

IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научно-приложни приноси: 
• Направена е класификация на видовете велоалеи и 
веломрежи/веломаршрути; 
• Предложен е избор на правилна стратегия при 
проектирането на велоалеи и веломаршрути в градска среда; 
• Дадени са основни принципи и характеристики при 
проектирането на велоалеии веломрежи в интегрирана 
транспортна система; 
• Въведени са принципи и характеристиски на споделено 
пространство и споделена повърхност; 
• Направена е класификация и критерии за избор на 
материали при строителство и реконструкция на велоалеи и 
веломаршрути; 
• Разкрити са и популяризирани модерни практики в 
изграждането на велоалеи и веломаршрути в градска среда 

Приложни приноси: 
• Разработени са основни технически параметри за 
проектиране на велоалеи и веломрежи като част от 
интегрирания градски транспорт; 
• Дадени са примерни решения за дизайна и елементите на 
велоструктурата 
• Направени са предложения за промяна на, действащата в 
България нормативната база, с цел подобряване на процеса 
по проучване, проектиране, внедряване и реализация на 
велоалеи и веломаршрути в градска среда. 
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