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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Цели на документа
Настоящият документ предлага широк кръг от
дейности и мерки, които да имат положителен
ефект за развитието на велосипедния
транспорт в София. Целта е с интегриран
подход, включващ действия в различни
сфери на градската мобилност, да се
получи
общо
подобряване
на
„велосипедния климат” в града, градът да
стане
приятелски
настроен
към
велосипедистите, да се подобри комуникацията
на общината с велосипедистите и други
заинтересовани организации и граждани. В документа е формулирана и стратегическата
посока за развитие на велосипедния транспорт в града.
Планът за развитие на велосипедния транспорт надгражда други вече действащи
документи, които са посветени или засягат частично темата за велосипедното движение.

1.2. Защо пък с велосипеди?
Моторизирания трафик е основен замърсител
на въздуха в градовете, особено с фини
прахови частици. СОФИЯ Е ГРАДЪТ С НАЙМРЪСЕН ВЪЗДУХ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
по данни на Центъра за устойчиви политики
„Екополис" от 2012 г. Нивото на фини прахови
частици достига до 4-6 пъти над нормата, а
през половината време на годината нивото е
над нормите.
Замърсеният
въздух е една от водещите
причини за нарастване на проблеми със
здравето – дихателни и сърдечни проблеми, които започват от все по-ранна възраст.
Задръстванията в града, закъсненията за работа, големия брой автомобили влошават
качеството на градската среда. Освен че води до загуби за икономиката, породени от
пропиляните в чакане часове, лошата градска среда влия отрицателно върху психичното
здраве на населението. „Вмъкването” на велосипедното движение в структурата
на града е една добра причина да се направят подобрения в градската среда.
Привлекателната градска среда прави хората по-позитивни, щастливи и трудоспособни.
Качествената градска среда на свой ред привлича повече инвестиции и туристи в града.
Затова Европейската комисия
насърчава политиките за редуциране на
моторизирания трафик в града – стимулира използването на градски транспорт,
каране на велосипед и ходене пеш, приложено с мерки, предразполагащи хората да
намалят броя на пътуванията с автомобил. На практика увеличаването на велосипедния
трафик ще подобри условията за останалите участници в движението – един
велосипед=една кола по-малко на пътя.
България е на второ място в света по брой смъртни случаи заради сърдечно-съдови
заболявания. Затлъстяването е най-сериозния здравен проблем сред учениците, засягащ
22%-30% от тях, което ни нарежда на второ място в света след САЩ. Според Световната
здравна организация карането на велосипед поне 30 мин. на ден ни прави по7
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здрави и щастливи. Подобрява се общото физическото здраве, повишава мускулния
тонус и сила, подобрява метаболизма,
регулира кръвното налягане, подобрява
подвижността, издръжливостта и енергичността, подобряване на общото психическо
здраве, редуцират се смущенията, свързани с уседналия начин на живот - стрес, нервност,
депресия, самота. Прекалената пълнотата, която е все по-нарастващ проблем, особено
при децата, е с по-ниски нива в страни, където велосипедът е по-популярно средство за
придвижване.
Често се смята, че карането на велосипед в града е опасна дейност. Статистиките в други
държави сочи, че колкото повечето велосипедисти има на пътя, толкова повече
намаляват убитите велосипедисти на км изминато разстояние. Причина за това е, че
шофьорите стават по-внимателни, когато велосипедистите са много. По този начин
стимулирането на велосипедния транспорт подобрява пътната безопасност в целия град и
за всички участници в движението.

1.3. Предистория на изготвянето на велосипедния план
Планът за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 20122017г. ще наричаме за кратко велоплан на София.
Инициативата за изготвянето на велосипеден план на София започва от 2009 г. От тогава
три работни групи са работили по изготвянето на плана, достигайки до различни етапи:
-

със Заповед № РД-09-01-78/25.02.2009 г. на Кмета на Столична община;

-

със Заповед № РД-09-01-104 /17.03.2010 г. на Кмета на Столична община;

-

със Заповед № РД-09-01-92/21.03.2012 г. на Кмета на Столична община.

Финализирането на плана е съгласно договор No.125/29.06.2012 г. на Център за градска
мобилност ЕООД.
Предстои приемането на Програма за развитието на велосипедния транспорт на
територията на Столична община 2012-2015 г., изготвена от последната работна
група. В тази Програма са включени велосипедните алеи, които работната група
препоръчва приоритетно да се проектират и изградят до 2015 г. Също са включени
изграждане на охраняеми велосипедни паркинги и улесняване на някои пресичания за
велосипедистите. Програмата следва да е неразделна част от велосипедния план,
обособена като отделен документ.
По време на изготвянето на настоящия велоплан бяха проведени консултации с различни
институции и неправителствени организации за градско, приложно, спортно и планинско
колоездене, пътната безопасност и културен туризъм. Финалния етап от изготвянето на
велоплана бе съпроводен с широка прозрачност – на фейсбук страницата на Центъра за
градска мобилност бяха публикувани основните теми от велоплана с възможност за
мнения и предложения.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Обикновено инфраструктурните мерки не са единствено достатъчни, за да убеди хората да
започнат да се придвижват с велосипед. И най-добрата велосипедна инфраструктура може
да остане без ползватели, ако липсва целенасочена политика. Това довежда както до
демотивация на служителите на общината, че положените от тях усилия остават без
съществен резултат, така и остава чувство у хората, че общината не си е свършила
пълноценно работата.
Успешната велосипедна политика е част от интегрирана транспортна политика – тя
балансира между различните видове транспорт и мястото, което те използват в града.
Като резултат това ще скъси времето за пътуване на всички участници в движението.
Градът ще стане по-сигурен и качеството на живот ще се увеличи за всички граждани – и
велосипедисти, и невелосипедисти.

2.1. Визия
... или какъв очакваме да бъде животът в града?
София да бъде град със здравословна и качествена градска среда;
София да се превърне във „велосипеден град”, където хора от всички възрасти се
придвижват сигурно, бързо и комфортно с велосипед.

2.2. Мисия
... или какво е необходимо да се направи от гледна точка на транспорта, за да се
постигне визията?
Намаляване на автомобилния трафик и увеличаване използването на
алтернативните начини на придвижване – обществен транспорт, велосипед, ходене
пеш;
Велосипед да карат повече хора и по-често;
Увеличаване на пътната безопасност, особено за най-уязвимите участници в
движението - пешеходци и велосипедисти.

2.3. Цели
... или колко усилия трябва да се положат ?
Увеличаване дела на пътуванията с велосипед от 1% на 3% от общия брой
пътувания с различни превозни средства на територията на Столична община.
Създаване на 3000 броя места за паркиране на велосипеди, от тях 300 броя места
за паркиране на велосипеди с контролиран достъп.
Осъществяване на пилотен проект за зони с ограничение на скоростта 30 км/ч;
Повишаване на сигурността на велосипедистите на опасни кръстовища и участъци;
Ежегодно отбелязване на Европейска седмица на мобилността като част от
политиката за градска мобилност на София.
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3. АНАЛИЗ НА ВЕЛОСИПЕДНОТО ДВИЖЕНИЕ В СОФИЯ
3.1. Връзка с планове и стратегии на национално и местно ниво
Kонцепцията за градска мобилност, застъпена в Зелената книга „Към нова култура за
градска мобилност” на Европейската комисия [1], се състои в насърчаване на
използването на всички транспортни средства и комбинирането на различните видове
обществен транспорт (влак, трамвай, метро, автобус) с различни видове индивидуален
транспорт (автомобил, велосипед, ходене пеш).
В Зелената книга, както и в Стратегия за развитие на транспортната система на
Република България до 2020 г. [3] като конкретно решение на проблемите с градската
мобилност е посочено: „Насърчаване ходенето пеша, придвижването с велосипед, с
обществен масов транспорт, както и изграждането на подходяща инфраструктура”
Стимулирането на велосипедния транспорт е залегнало и в Плана за развитие на
Столична община 2007 – 2013 г. [4], операция „Насърчаване на екологично чист
градски транспорт” към Цел 5: Устойчиво развитие, опазване и подобряване на околната
среда и управление на риска; Приоритетна ос 3: Подобряване условията на живот и
качествата на жизнената среда.
Комбинирането на велосипед с различните видове превозни средства се стимулира по
Приоритетна ос 2: Развитие и модернизация на транспортната и инженерно-техническа
инфраструктури, създаващи условия за растеж и заетост; Цел 2: Развитие на общинската
транспортна мрежа и подобряване връзките между отделните вътрешни териториални
ядра и външни зони; Операция: Изграждане на интермодална инфраструктура за
комбиниран транспорт
В План за действие за градска мобилност на Европейската комисия [2] е
подчертана важността на кампаниите за образоване, информация и повишаване на
осведомеността за създаването на нова култура за градска мобилност. Комисията ще
продължи да подкрепя организирането на кампании на всички равнища, включително
Европейската седмица на мобилността.
Визията за превръщане на област София в по-удобен и безопасен град за водачите на
МПС, за пешеходците, децата и всички участници в движението е част от Стратегията за
подобряване безопасността на движението по пътищата на област София за
периода 2012 – 2020 г. [5]. Целите са намаляване броя на убитите от ПТП с 50% до
2020 г. и намаляване броя на ранените от ПТП с 20% до 2020 г.
Един от основните фактори за пътна безопасност е - безопасност на пътната
инфраструктура. Да се има предвид при проектирането на велосипедна инфраструктура.
безопасно поведение на всички участници в движението;
толерантност на пътя; кампании за безопасно колоездене;

кампании

за

София е европейският град с най-много загинали пешеходци, според доклад на
Европейския съвет за транспортна сигурност от 2009 г.
Генерална схема на велосипедните трасета в София има в Изменението на Общия
устройствен план на София от 2009 г. [6]. Тази схема има препоръчителен характер и
няма конкретен срок докога да бъдат изградени велотрасетата. Схемата на велоалейната
мрежа се актуализира непрекъснато върху т.нар. дежурна карта, за да има по-голяма
гъвкавост в планирането в зависимост от нуждите на велосипедния транспорт и
възможностите за реализация на трасетата.
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Фигура 3.1: Схема „Велосипедна мрежа” към Изменение на Общия устройствен план на София, 2009
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В работната група за създаването на велосипедния план, сформирана със Заповед № РД09-01-104 /17.03.2010 г. на Кмета на СО с председател арх.П.Диков, бе разработена
Схема на краткосрочна програма за проектиране и изграждане на велотрасета
2010-2013г. Въпреки че тази програма се оказа прекалено амбициозна, в нея бяха
внимателно анализирани местата на велостанциите от бъдеща система за обществени
велосипеди (bike sharing system). Станциите са 47 на брой за около 400 велосипеда.
Фигура 3.2: Схема на краткосрочна програма за проектиране и изграждане на велотрасета
2010-2013г.
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Развитието на велосипедното движение е подробно застъпено в Генералния план за
организация на движението на територията на Столична община, 2010 г. [7] –
анализ, велосипедни трасета, теоретична част и технически изисквания за проектиране,
индикатори, пътна безопасност. Предложено е 5-етапно изпълнение на мрежата от
велосипедни трасета. За срока на ГПОД 2011-2015 г. са предвидени изпълнението на Етап
1 и 2. Този подход почива на предложението за „ограничаване на паркирането по всички
булеварди, носители на интензивен автомобилен трафик и част от първостепенната
улична мрежа”. Притеснително в ГПОД е предпоставката за максимална
продължителностна пътуването до 20 мин, зонирането с „20 минутна достъпност с
велосипед от опитен велосипедист при средна скорост на движение 10 км/ч”. Залагането
на прекалено ниска средна скорост (за средно опитен велосипедист в София тя е около
15 км/ч) подценява конкурентността на велосипедния транспорт и възможностите за
достъп с велосипед за пътувания до центъра и до спирките на МГТ. Обикновено няма
практика за категорично разделяне на разстоянията дали могат да бъдат пропътувани с
велосипед – най-често се наблюдава по-голям спад в избора на велосипед за пътуване на
разстояния над 7-10 км.
Таблица 3.1: етап 1 за подобряване на придвижването с велосипеди според ГПОД, 2010

Таблица 3.2: етап 2 за подобряване на придвижването с велосипеди според ГПОД, 2010

Същевременно настоящият велосипеден план предлага конкретни мерки по основни
стратегически цели, заложени в ГПОД.
В проекта за интегриран столичен градски транспорт, разработен през 2011 г. от
Столична община и Центъра за градска мобилност и финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие” и със заем от ЕБВР, няма раздел за велосипедния транспорт.
Останалите големи български градове Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Плевен, Стара
Загора, които разработиха проекти за интегриран градски транспорт, имат заложени в
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тези проекти средства за проектиране и изпълнение на велосипедни алеи. Настоящият
велосипеден план в раздел 6 ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ С
ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ допълва мерките за интегриран градски транспорт
по отношение на велосипедното движение.

3.2. История на колоезденето в града
В исторически план България има добра слава по отношение на колоезденето, както като
спорт, така и като развлечение.През януари 1889 г. е създаден Софийския колоездачен
клуб със 78 члена. Настоятелството му ходатайства пред Общината за създаване на
велодрум, а с негови протекции се изгражда и първата алея за велосипедисти от Орлов
мост до яз.Панчарево. Модерен колодрум с бетонна писта по проекти на арх. Ламберг, е
построен в Борисовата градина през 1931 г. за провеждане на Балканиадата. По това
време в България вече има 37 броя писти,което води до големи успехи и печелене на
всички титли от нашите колоездачи в международни прояви.

3.3. Съществуваща велосипедна инфраструктура
До 2011 г. има изпълнени 27.2 км велосипедни трасета. Някои велосипедни алеи са
премахнати поради реконструкции на улици – бул.”Витоша”, бул.”Петко Каравелов”. Част
от велосипедните трасета, изпълнени преди 2006 г., са маркирани с жълта боя върху
съществуващата тротоарна настилка. Те не предлагат необходимия комфорт за каране на
велосипед, заобикалят препятствия, преминават дори през стъпала. От 2010 г.
велосипедните трасета се изграждат с оцветен в червено асфалтобетон за по-добра
диференцираност от пешеходното движение, по-добър комфорт при колоездене и
естетичен ефект.
Добра съществуваща практика е едновременно с изпълнението на велоалеята да се
извърши реконструкция на тротоара за пешеходците.
Новоизградените велосипедни алеи обаче са с недостатъчна ширина. Този проблем е
от изключителна важност, защото при очакваното развитие на велосипедния транспорт,
тези велоалеи могат да се окажат недобре функциониращи и опасни за
велосипедистите. Необходимо е внимателно проектиране на трасетата на всички етапи
в зависимост от функцията им и съобразяване с препоръчителните минимални ширини.
Например заложените в ОУП на София главни велосипедни трасета – велолъчи,
представляват гръбнака на велосипедната мрежа и следва да се проектират за
очакваните по-големи велосипедни потоци, по-голяма проектна скорост от 30 км/ч и
съответстващи радиуси на завиване, непрекъснатост на трасето (крайно нежелателно
е трасето да принуждава велосипедиста да бута колелото или да преминава през стълби).
Препоръчителната ширина на двупосочна велосипедна алея е 2.5-3.0 м [8], а тази на
бул.”Г.Делчев” е 2.00 м, в които се включват и контурните бордюри. Така на практика за
велосипедистите остават 1.5 м за двупосочно движение. Надлъжната фуга, която се
получава между бордюра и асфалта е опасна поради възможността от попадане на
гумата в нея. Затова изключително важно е в ширината на велосипедната алея да се
включва единствено асфалтовата настилка.
Също е добре изпълнението на велосипедната алея да включва реконструкция
на началното и крайното кръстовище, за да се осигури безопасно вливане на
велосипедистите в автомобилния трафик.
При въвеждането на експериментални технологии или решения е добре да се
проследи функционалността преди и след изпълнението, за да се направят
заключения относно приложимостта им при бъдещи реализации. Така например
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експерименталната настилка от армиран бетон с полимерно покритие на велоалеята по
бул.”Мария Луиза” се оказва, че не преоставя достатъчно 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, детайли на
изпълнение, сигнализация. Препоръчително е проектантския капацитет непрекъснато да
се развива, за да се възползва от новостите, добрите и лошите примери в областта.

3.4. Данни за използването на велосипед в града
Основен показател за мобилността във всеки град е разпределението на пътуванията
според различните начини на придвижване (т.нар. „modal split”). Според ГПОД делът на
пътуванията с велосипед е 1.1 %. Въпреки че този дял е много нисък, София крие голям
потенциал за увеличаване на пътуванията с велосипед.
Фигура 3.3: Разпределение на пътуващите по видове превозни средства според ГПОД, 2010 г.
3.4.1.
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Профил на велосипедистите
(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 728 души, 2010 г.)

Фигура 3.4: Възрастово и полово разделение
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Общо велосипедисти: 24% жени и 76 % мъже
Забележка: Възможно е велосипедистите над 50 годишна възраст да заемат по-голям
процент, но поради характера на събиране на данните (на велосипедни събития) тази
група е недобре застъпена.
Извод: Жените, каращи велосипед, са значително по-малко от мъжете велосипедисти,
което е наблюдавано явление и в други градове по света. Забелязва се по-слабо
използване на велосипед от млади хора 19-26 г.
Възможни действия: Целенасочени кампании за популяризиране на карането на велосипед
сред жени и млади дами. Кампании за стимулиране на младите хора да карат. Изграждане
на велосипедна инфраструктура до университетите и студентските общежития.
3.4.2.

Анализ на притежанието на велосипед

(по данни от ГПОД, 2010, анкета сред 2536 души)

Велосипед притежават 18.1 % от 1000 домакинства или 7% от анкетираните.
Преобладаващо е притежанието на един велосипед на домакинство.
24.7% от притежаваните превозни средства са велосипеди.
Извод: притежанието на велосипеди е ниско и хората не намират причина да притежават.
Възможни действия: кампании за популяризиране на велосипеда както като средство за
транспорт, така и за рекреация.
3.4.3.

Анализ за ползваемостта на велосипеда спрямо целта на пътуването

(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 728 души, 2010 г.)
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Фигура 3.5: Ползваемост на велосипеда спрямо целта на пътуването
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Анализът показва, че велосипедистите използват велосипеда си за няколко цели.
24% използват велосипеда единствено до работа/училище. 25% от хората използват
велосипеда единствено за рекреация, от които 18.5% за разходка в града, 3% единствено
за спорт, 3.5 % единствено за туризъм.
Извод: Повечето от велосипедистите използват велосипедите за няколко цели – до
работа/училище, отдих, пазаруване.
Възможни действия: Необходимо е да се привлекат и други целеви групи – сега некаращи
хора, които да използват велосипеда като транспортно средство до работа или училище.
Също би могло сред каращите за рекреация да се промотира велосипеда и като средство
за транспорт.
3.4.4.

Честота на използване на велосипед

(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 143 души, 2010 г.)

Фигура 3.6: Честота на използване на велосипед
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Извод: Текущите ползватели на велосипед са предимно активни велосипедисти.
Възможни действия: Необходимо е да се привлекат и други целеви групи, които да
започнат да използват велосипед. Създаване на удобства за комбинирането на велосипед
с масов градски транспорт.
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3.4.5.

Причини за неизползването на велосипеда за транспортно средство

(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 143 души, 2010 г.)

Фигура 3.7: Причини за неизползването на велосипеда за транспортно средство
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Забележка: Анализът е направен само спрямо активни велосипедисти и не разглежда
проблемите на хората, които не карат велосипед. Нужно е да се направят проучвания
сред всички групи защо не използват велосипед като транспортно средство.
Извод: Основните причини хората да не карат велосипед е опасността на пътя и страха от
кражба на велосипеда.
Възможни действия: За да се отговори на нуждите на велосипедистите е необходимо
приоритетно да започнат мерки по обособяване на велосипедни трасета и изграждане на
сигурни велосипедни паркинги (включително охраняеми), съчетано с кампания за
информираност на велосипедистите за по-сигурно заключване на велосипеда.
3.4.6.

Причини, поради хората биха започнали да се придвижват с
велосипед

(по данни от ГПОД, 2010, анкета сред 2536 души)

Таблица 3.3: Причини, поради хората биха започнали да се придвижват с велосипед
Ако се изградят отделни, извън платното велоалеи

17.9%

Ако част от уличните платна се обособят като велоленти

15.1%

Ако в квартала се подобрят условията за каране на велосипед

11.9%

Ако има паркинг за велосипеди пред офиса

7.9%

Ако се организират безплатни курсове в училищата и парковете за
безопасно колоездене

3.0 %

Не бих използвал велосипед

62.7%

Извод: Повече от 60% от жителите заявяват, че не биха карали велосипед дори и да се
подобрят условията за придвижване с велосипед. Това показва, че колоезденето е
изключително непопулярно.
Възможни действия: Необходими са всестранни мерки за повишаване сигурността на пътя,
за подобряване имиджа на колоезденето и популяризирането му – инвестиции в
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строителството на велосипедна инфраструктура, организиране на различни велосипедни
събития, връзки с медиите за повече репортажи и статии на велосипедна тема, личен
пример на политически лица и на общината за използването на велосипед сред
служителите си и др.
3.4.7.

Предпочитания на гражданите за велосипедната инфраструктура,
която да се изгради приоритетно

(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 143 души, 2010 г.)

Фигура 3.8: Предпочитания на гражданите за приоритетната инфраструктура
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Данните показват желанията и очакванията на велосипедистите.
Извод: Основен проблем за велосипедистите е липсата на велоалеи. Посочването на
необходимостта от велоалеи от кварталите до центъра ясно показва желанието на хората
да използват велосипеда си за транспорт до работа/училище. Хората, използващи
велосипеда си в парковете и за спорт, също посочват липсата на велоалеи и желанието
им за такива.
Възможни действия: Необходимо е приоритетно да се изгради основната велосипедна
мрежа – от кварталите до центъра, както и да се изгради велосипедно преминаване на
натоварени кръстовища. Свързването на зелените площи в града с велосипедни трасета
ще спомогне за функционирането им като система и за подобряване възможностите за
разходки с велосипед в града.
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3.4.8.

Продължителност на използването на велосипед като превозно
средство

(по данни на Сдружение „Велоеволюция”, анкета сред 728 души, 2010 г.)

Фигура 3.9: Продължителност на използването на велосипед като превозно средство
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Извод: Анализът показва, че делът на нови велосипедисти (<1 г.) не е голям. Повечето от
активните велосипедисти използват велосипеда си от повече от 5 години.
Възможни действия: Необходими са мерки за популяризиране на велосипедния транспорт,
за да се привлекат нови ползватели.
3.4.9.

Средна скорост на придвижване с велосипед в София

Средната скорост на придвижване с велосипед зависи от много фактори - физическата
подготовка и опитността на велосипедиста, наклона на терена, трафика, качеството на
настилките и др. Наблюденията показват, че в София средната скорост на средно опитен
велосипедист е около 15 км/ч, която варира от около 12 км/ч при преминаване през
стръмни и неравни трасета до около 18 км/ч при равен маршрут.
Според ГПОД средната скорост на автобусите в София е 19.4 км/ч, на трамваите – 12.7
км/ч, на тролеите – 14.4 км/ч и на метрото – 38.8 км/ч. Няма данни за средната скорост на
автомобилите.
Тези данни показват, че велосипедът може да е конкурентен по време на придвижване
вид транспорт в града. Това важи особено много в пиковите часове. Едно от големите
предимства на велосипеда е, че с него времето на пътуване е сравнително независимо от
трафика. При разстояние от 5-7 км, каквото е от повечето големи жил.квартали до
центъра, времето за пътуване е 20-30 мин.

3.5. Анализ на велосипедните потоци
Велосипедните потоци са преброени в Генералния план за организация на движението, но
са определени като незначителни и не е правен анализ на велосипедния трафик.
Предстои съдаването на подробен доклад за велосипедните потоци от Сдружение
„Велоеволюция” в изпълнение на проект "Еволюция сега - велосипедисти в действие",
финансиран по програма "Младежта в действие". Целта на проекта е да се съберат данни
за велосипедните потоци, за да се анализира текущия велосипеден трафик и да може
чрез бъдещо преброяване да се проследи развитието му във времето. Това ще даде
възможност на Столична община да проследи резултатите от велосипедната си политика и
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при необходимост да се преосмисли. Данните, предоставени по проекта, са от
преброяване в делничен ден, на 10.07.2012 г.
Данните показват, че по-големи велосипедни потоци се наблюдават по основните
направления от кварталите към центъра на града: Бул.”Цар Борис III”, бул.”България”,
Борисова градина, бул.”Ал.Стамболийски”, бул.”Т.Александров”, бул.”Мадрид”.
Също се забелязват значителни велосипедни потоци, които преминават тангенциално на
центъра – по бул.”Акад.Ив.Гешов”, по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” от НДК до ул.”Граф
Игнатиев”.
Фигура 3.10: Натовареност на кръстовища с велосипеден трафик
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Най-натоварени кръстовища с велосипеден трафик са бул.”Цар Борис III” и
бул.”Акад.Ив.Гешов”, бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” и ул.”Граф Игнатиев”, Орлов мост,
Борисова градина, Руски паметник, бул.”Витоша” и бул.”Патриарх Евтимий”.
Характерно за всичките е, че до тях достигат вече изградени велосипедни алеи от
главната велоалейна мрежа на града. Това показва, че създаването на велосипедни
трасета по основните направления генерира значителен велосипеден трафик и
че усилията на общината да изгражда велосипедна инфраструктура дават
реален резултат в увеличения брой велосипедни пътувания.
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Фигура 3.11: Карта на велосипедните потоци в София, сутрешен пиков час 7:45-8:45 ч., вторник, 10.07.2012 г.
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Сутрешния пиков час за велосипедистите е от 7:45 до 8:45 и е близък до върховите
натоварвания с автомобил и обществен транспорт. Разликата е в това, че при
велосипедистите пикът е с по-плавна крива и има тенденция за неголям спад към
обедните часове.
Фигура 3.12: Пътуващи по часови интервали (%) при използване на личен автомобил,
такси или мотоциклет и на градски транспорт, ГПОД, 2010

Фигура 3.13: Пътуващи с велосипед, брой велосипедисти на 15-мин. часови интервали, по
данни на сдружение „Велоеволюция”, 2012 г.
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3.6. Данни за продажбите на велосипеди в България
Таблица 3.4: Продажби на велосипеди в България
Велосипеди

2007

2008

2009

2010

2011

Продажби у нас на произведени
в България колела

69521

130480

59940

56000

64464

Внос в България на велосипеди
в брой

26120

28600

46600

35700

38472

Пазар на велосипеди в
България в брой

95641

159080

106540

91700

102936

3.7. Ниво на моторизация
Фигура 3.14: Тенденция в нивото на моторизация

Тенденция в нивото на моторизация,
МПС/1000 жит.
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Нивото на моторизация в област София през 2011 г. е 611 МПС/1000 жит.* съществено по-високо от много европейски градове. Нивото на моторизация в област
София расте с много бързи темпове – средно около 3.4% годишно, докато в ЕС ръстът е
около 1.5% годишно. Така заложеното в Общия устройствен план на София прогнозно
ниво на моторизация през 2020 г. от 520 МПС/1000 жит. е достигнато още през 2006 г.
* новото на моторизация е пресметнато на база 790000 регистрирани МПС за 2011 г.
според Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област
София за периода 2012 – 2020 година [5] и население от 1291591 души в област София
според преброяване на НСИ, 2011 г.
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Фигура 3.15: Сравнение на нивото на моторизация в някои европейски градове, 2004 г.

Ниво на моторизация в някои градове,
МПС/1000 жит., 2004 г.
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Анализи показват, че по-заможните градовете имат нива на моторизация под 450
МПС/1000 жит., показвайки тенденцията, че колкото по-висок е годишния БВП/жител,
толкова по-малко е притежанието на автомобил/1000 жит. [9].
Всичко това показва, че в София е необходимо да се обърне сериозно внимание на
управлението на градската мобилност, на политиките за стимулиране на алтернативните
начини на придвижване и редуциране на автомобилното движение.

3.8. Анализ на пътната безопасност на велосипедистите
Един от основните показатели за нивото на пътната безопасност е брой убити/ 1 млн.
жители. За София тенденцията е за бърз спад като нивото през 2011 г, е под средното за
ЕС и двойно по-малко от средното за страната. Това показва, че Столична община полага
значителни усилия за подобряване на пътната безопасност. Повишаването на пътната
безопасност е сред основените теми на ЕС. София трябва да продължи да работи в тази
насока за постигане на целите за намаляване броя на убитите от ПТП с 50% до 2020 г. и
намаляване броя на ранените от ПТП с 20% до 2020 г. спрямо нивата от 2012 г.
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Фигура 3.16: Общ брой убити при ПТП / 1 млн. жители
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Фигура 3.17: Общ брой на ПТП и на ПТП с велосипедисти в София
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Докато нивата на ПТП в града намаляват, се забелязва тенденция за покачване нивата на
ПТП с велосипедисти. Това завишение обаче може да се дължи на непрестанно
нарастващия брой велосипедистите в София. За да се даде обективна оценка на пътната
безопасност за велосипедистите е добре да се събират данни и да се проследи
индикаторът „брой тежки ПТП/1 млн км изминат път с велосипед”. През 2011 г. се
наблюдава рязък скок в броя на ПТП с велосипедисти. Причина за това би могло да бъде
увеличение на броя на новите и по-неопитни велосипедисти предвид скока от 12 % в
продажбите на велосипеди в България от 2011 г. спрямо 2010 г.
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Фигура 3.18: ПТП с велосипедисти по часове за 2011 г.
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Забелява се широк диапзон на часове с високи нива на ПТП с велосипедисти – сутрин от
8-12 часа и следобед от 14-18 часа. Това може да означава, че велосипедния трафик в
тези часове също е интензивен.
Фигура 3.19: ПТП с велосипедисти по дни от седмицата за 2011 г.
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Дните от седмицата с най-много ПТП с велосипедисти са вторник и четвъртък. Това е
очаквано, защото обикновено вторник, сряда и четвъртък са дните с най-висок
велосипеден трафик.

27

ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на
територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017
Фигура 3.20: ПТП с велосипедисти по месеци за 2011 г.
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Пикът на броя на ПТП с велосипедисти през годината е през юни и с по-големи стойности
от април до септември. Тези месеци съвпадат и с активния велосипеден сезон.
Фигура 3.21: ПТП с велосипедисти по място на възникване
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Интересно е, че през 2010 г. повечето ПТП с велосипедисти за възникнали на пътна
отсечка. Тенденцията е през 2012 г. броят на ПТП да е почти еднакъв при пътни отсечки и
при кръстовища. Това би могло да означава, че велосипедистите са подобрили своята
култура на каране и шофьорите са станали по-внимателни към велосипедистите.
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Фигура 3.22: ПТП с велосипедисти по възрастови групи
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Графиката на ПТП с велосипедисти според възрастта показва, че най-съществени
увеличения на ПТП има при възрастните велосипедисти и подрастващте от 6-17 г. Това
показва, че младежите все повече започват да карат, а нямат достатъчно знания и умения
за безопасно каране на велосипед по улиците. Следователно освен велосипедната
инфраструктура изключително важно е да се предвиди обучение на деца за каране
на велосипед в градски условия.
Въпреки че велоалейната мрежа в града се развива постепенно, има кръстовища и пътни
участъци, които са особено опасни за велосипедистите. Често през тези места преминават
главни велосипедни маршрути и следователно застрашават значителен брой
велосипедисти. Добре е да се предвидят мерки за подобряване на пътната безопасност на
тези места (виж раздел 7.1. Подобряване на пътната безопасност за велосипедистите и
останалите участници в движението).
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фигура 3.23: Карта на основните опасни кръстовища и участъци за велосипедисти в София
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3.9. Нормативна база
В българската нормативна уредба темата за велосипедния транспорт е засегната
твърде слабо и отдавна не е актуализирана. Затова можем да приемем, че нормативните
документи могат да подлежат на осъвременяване - за да служат в помощ на интересите на
обществото. Действащите нормативни документи, касаещи велосипедния транспорт са:
Закон за движение по пътищата и Правилник за приложение на Закона за
движение по пътищата;
Закон за устройство на територията;
Наредба № 2 от 29.06.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии;
Наредба № 18 от 23.07.2001 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
Наредба № 17 от 23.07.2001 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за регулиране на движението по пътищата със светлинни
сигнали;
Наредба за организация на движението на територията на Столична община;
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4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ
ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
По-голямата част от града е сравнително компактна. Разстоянията от големите жилищни
квартали на София до центъра са около 5-7 км, което се изминава средно за 20-30 мин. с
велосипед. Средната скорост от 15 км/ч за средно опитен велосипедист прави
велосипедът конкурентен по време на придвижване вид транспорт в града.
Релефът на града се характеризира с наличието на няколко възвишения, които при добре
подбран маршрут се преодоляват без прекомерно физическо натоварване от средно
опитен велосипедист с велосипед със скорости.
Непрекъснато нарастващия брой автомобили в града създава често затруднения в
трафика. Задръстванията увеличават значително времето за придвижване. Много хора
избират велосипеда заради това, че с него продължителността на пътуването е
константно, сравнително независимо от трафика и така добре могат да планират своето
време. Велосипедът се превръща в транспорт, на който може да се разчита, особено за
пътувания през натоварената централна градска част.
Големият брой студенти и ученици също представлява значителен потенциал за
увеличаване броя велосипедистите. Учениците и студентите най-лесно биха
преминали на велосипеден транспорт, защото велосипедът им дава голяма
мобилност, изисква малко средства за покупка и поддръжка, спестява разходи за
транспорт и отговаря на по-активния им начин на живот.
Добра българска традиция е на децата да се купува велосипед. Ако се предприемат мерки
в посока децата да придобият умения за безопасно каране на велосипед в
градски условия, то по-голям процент от тях биха пътували до училище с велосипед. По
този начин ще израстне поколение, което възприема велосипеда като транспортно
средство и начин на живот.
София има значителен потенциал за развитие на градски и крайградски велосипедни
маршрути. Много често хората притежават велосипед, но го използват само за отдих.
Подобряването на условията за каране на велосипед за отдих, спорт и развлечение
привлича и нови велосипедисти. След като придобият известен опит в колоезденето, те са
по-склонни да започнат да използват велосипед и за ежедневните си пътувания.
Създаването на повече велосипедни паркинги, особено охраняеми велосипедни
паркинги, в близост до търговски центрове, заведения, културни обекти, административни
сгради и др. ще стимулира повече хора да използват велосипед за пазаруване, за делови
ангажименти или като излизат с приятели.
Подобряването на достъпността до културните забележителности с велосипед и
създаването на велосипедни културни маршрути ще направи София попривлекателна туристическа дестинация, което е особено значимо в контекста на София
като кандидат за културна столица на Европа за 2019 г.
Фактът, че България е на второ място в света по брой смъртни случаи поради сърдечносъдови заболяване и по затлъстяването сред учениците поставя на преден план
здравословния начин на живот. Ежедневното каране на велосипед ни дава необходимите
физическите упражнения, прави ни по-здрави и щастливи. Изграждането на
велосипедна инфраструктура може да бъде част от политиката на Столична
община за подобряване здравословното състояние на жителите, особено за
децата.
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5. ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Велосипедни алеи в София
5.1.1.

Приоритети за изграждане на велосипедни трасета

Основни принципи, които се залегнали в предложените трасета са:
Поддръжка и обновяване на изградените велоалеи;
Улесняване на някои велосипедни пресичания;
Изграждане на връзки между вече изградените велоалеи и създаване на цялостна,
относително непрекъсната веломрежа в градска среда;
Създаване на велосипеден ринг около центъра на София – за по-бързо
придвижване през центъра. Добрата велоалейна мрежа в центъра е необходимо
начало за стартиране на система за обществени велосипеди (виж раздел 6.
ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ);
Изпълнение на велосипедни трасета от големите жилищни квртали до центъра;
Обвързване на веломаршрутите със спирките и вестибюлите на метрото –
възможност за комбиниране на велосипеден транспорт и метро;
Стартиране на мащабен пилотен проект за охраняеми велосипедни паркинги в
града и при 8 метростанции;
Създаване на пилотни проекти за велосипедни маршрути и паркинги до училища;
Създаване на велосипедни маршрути до висши учебни заведения;
Създаване на рекреационни маршрути – градски и крайградски;
Изпълнение на велосипедни трасета едновременно с реконструкции на улиците;
Използуване на съществуващи алеи и широки тротоари с оглед бърза реализация;
Провеждане на маршрути в комфортна паркова среда.
5.1.2.

Подобряване на съществуващата инфраструктура

Освен поддръжката на съществуващите велосипедни трасета е добре да се мисли и в
посока инфраструктурни подобрения за по-голяма безопасност, комфорт и намаляване на
времето на придвижване. Това ще намали риска от инциденти, ще повиши
използваемостта на велосипедните трасета и удовлетвореността на хората от
велосипедната инфраструктура. Подобренията са важни особено много за велосипедни
трасета от главната велоалейна мрежа на града.
За идентифицирането на проблемни участъци е най-добре да се правят обходи и да се
комуникира със самите велосипедисти. Така например на Велосипедната информационна
карта, намираща се на уеб страницата на Центъра за градска мобилност, както и от
коментари от фейсбук страницата на ЦГМ, велосипедистите сами посочиха места, имащи
нужда от подобряване. Обикновено те са свързани с:
Велоалея, преминаваща през подлези със стълби или стръмни рампи, които налагат
велосипедистът да премине като пешеходец. Освен причиненото забавяне, такива
места са непреодолими за велосипедисти с дете в столче, с ремарке или триколка и
силно затрудняват родителите с деца със собствени велосипеди.
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Проблеми със сигурността или настилките на велоалея при пресичането й от
второстепенна улица;
Проблеми с включването в автомобилно движение след края на велосипедна алея и
липса на велосипедни пътеки;
Липса на велосипедни светофари;
Лошо качество на настилката, негладки преходи на настилки и др.;
Наличие на опасни препятствия – ниски антипаркинг колчета без светлоотразители,
близко разположени контейнери за смет, стълбове, рекламни съоръжения и др.
Така например могат да се направят следните подобрения:
Създаване на велосипедни светофари и понижения на велоалеята по бул.”Евлоги и
Хр.Георгиеви” при ул.”Шипка” и „Оборище” – заложено за проектиране 2012 г. в
Програма за развитието на велосипедния транспорт на територията на Столична
община 2012-2015 г.;
Проучване на възможността за преминаване на пешеходци и велосипедисти чрез
обособяване на остров на бул. Драган Цанков зад Телевизионната кула към алеята,
свързваща двете части на парка – също заложено за 2012 г. в Програмата;
Реконструкция на подлез при Орлов мост от страната на ул.”Сан Стефано” за
изграждане на достъпна рампа.
Създаване на велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Черни връх” и
бул.”България” – двупосочно през ул.”Фр.Нансен” и включване в съществуващата
велоалея по бул.”Евл. и Хр. Георгиеви”;
Създаване на достъпни рампи около НДК;
Подобряване качеството на настилките на велоалеята по бул.”Цар Борис III” при
всички автомобилни пресичания; подмяна на опасни антипаркинг колчета по
велоалеята;
Създаване на повдигнати пешеходни и велосипедни пътеки на велоалеята по
бул.”Гоце Делчев” при пресичане с второстепенни улици. Тази мярка се допълва с
предложението за пилотен проект за зона с ограничение на скоростта 30 км/ч в
жк.Стрелбище.
5.1.3.

Нова инфраструктура

Предстои да бъде приета Програма за развитие на велосипедния транспорт на
територията на Столична община 2012-2015 (за повече информация виж глава
1.3. Предистория на изготвянето на велосипедния план). Програмата е част от велоплана
и в нея са заложени трасета за проектиране и изпълнение до 2015 г. – общо 66 км. (Виж
Приложение 1 – Велотрасета, предвидени за изпълнение 2013-2015 г. от Програма за
развитието на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г.)
За 2016-2017 г. са дадени насоките за развитие на велосипедната инфраструктура, като
общата дължина на предложените велотрасета за 2016-2017 г. е 48 км.
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Фигура 5.1: Програма за инвестиции във велосипедно-транспортна инфраструктура на СО за периода 2013-2015 г. и насоки за развитие през 2016 и 2017 г.
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5.1.4.

Поддръжка на велосипедната инфраструктура

Важна част от политиката за развитие на велосипедния транспорт е поддръжката на
велосипедните трасета и на средата около тях. Добре поддържаната велосипедна
инфраструктура привлича повече велосипедисти, подобрява пътната безопасност,
повишава общия имидж на придвижването с велосипед и е показател за отношението на
общината към проблемите на велосипедистите.
Качественото изпълнение и влагането на качествени материали при изпълнение на
велосипедните трасета е предпоставка за влагане на по-малко средства по поддръжката
им.
Ангажиментите по поддръжка на велосипедната инфраструктура е добре да обхващат:
-

редовен обход от страна на общинските служители за инспектиране на
велосипедната инфраструктура;

-

лесна за използване система за подаване на сигнали от граждани, особено по
електронен път;

-

поддържане на връзка с активни неправителствени организации и граждани, които
да подават сигнали и да предупреждават за нередности;

-

приоритетно поддържане на главните велосипедни трасета (т.нар. велолъчи и
велорингове);

-

снегопочистване на важни велосипедни трасета;

-

подрязване на растителността около велосипедните трасета и на височина поне
2.4м, подкастряне при кръстовища за подобряване на видимостта и повишаване на
пътната безопасност;

-

поддържане на публичното осветление около велосипедните трасета, особено по
главните велосипедни маршрути, конфликтни точки, маршрути през паркове и
подлези;

-

поддържане на средата около велоалеите чиста и благоустроена;

-

поддръжка на настилките в добро състояние, поправки на места с неравна
повърхност, прагове, дупки, широки фуги между елементна настилка (особено ако
съвпадат с посоката на движение поради риск от попадане на гумата на
велосипеда);

-

повишено внимание към капаците на инсталационни шахти и дренажните решетки
– наличие на капаци и на решетки с отвори, поставени напречно на посоката на
движение, равен преход с околната настилка, добро отводняване;

-

поддръжка на маркировката и пътната сигнализация;

-

внимание към препятствия на и край велосипедните трасета – контейнери за смет,
кашпи за цветя, рекламни съоръжения, антипаркинг колчета (да бъдат със
светлоотразители и достатъчно високи да се забележат) и др.

-

контрол на паркирането върху и в близост до велоалеи и на движението на
моторни превозни средства по тях;

-

създаване на временни велосипедни трасета при реконструкции, засягащи
съществуващи такива.
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5.2. Велосипедна инфраструктура – теория, техн.препоръки
Във велосипедния план НЕ се засяга теорията за изграждане на велосипедна
инфрструктура. Тя дава набор от възможни концепции и решения, които могат да се
приложат на политическо и техническо ниво. Теорията е общовалидна и би следвало да е
предмет на отделен документ, подкрепен на национално ниво. Във велосипедния план на
София е добре да се включат предложения, подходящи конкретно за града.
Темата за техническите изисквания за изграждане на велосипедна инфраструктура е
обширна. Съществуват различни ръководства за проектиране на велосипедна
инфраструктура в чужбина, често приети на национално или общинско ниво като
препоръчителни. Например например „Design Manual for bicycle traffic”, С.R.О.W.,
2007, посочена като референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на Европейската
комисия; Национално велосипедно ръководство на Ирландия, достъпно онлайн.
През 2013 г. се очаква да бъде издадено Ръководство за проектиране на велосипедна
инфраструктура на български език, разработено по проект Моbile 2020, финансиран по
програма Интелигентна Енергия Европа, с български партньор Регионален екологичен
център - България.

5.3. Велосипедно паркиране
Велосипедното паркиране е неразделна част от велосипедната инфраструктура.
Наличието или липсата на места за паркиране на велосипеди може да повлияе
съществено на избора на хората дали да пътуват с велосипед.
Създаването на отделен План за велосипедното паркиране е добра практика, особено за
по-големите градове, за да може по-задълбочено да се разработят местата и капацитета
за велосипедните паркинги и да се поддържа актуална карта на паркоместата. Това ще
даде възможност за проследяване използваемостта на велосипедните паркинги и
корекции на броя на паркоместата при необходимост. Може да се направи и анализ
доколко функционални са даден модел велосипедни стойки, има ли повредени колелета
вследствие недобро закрепване към стойката и др. Информацията за велосипедните
паркинги би могла да бъде вмъкната в печатни или интерактивни велосипедни карти.
Места за велосипедни паркинги са:
Пешеходните зони;
търговски центрове, пазари;
административни и обществени сгради;
учебни и детски заведения;
спортни съоръжения и центрове;
здравни заведения;
културни обекти - музеи, театри, кина,
опера, библиотеки, галерии, читалища
и др.;
на входовете на паркове и градини, до увеселителни центрове;
натоварени спирки на масовия градски транспорт;
жп. гари, автогари;
жилищните сгради.
И в момента практика е незаетите велостойки да се пренасочват към други локации.
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Увеличаването броя на велосипедните паркинги в града е постоянен процес, за който е
добре да се отделят средства ежегодно. Възможно е обаче и да се създадат допълнители
стимули, насочени към институции, компании и граждани, за да се ускори процеса на
увеличаване на велосипедните паркинги. Това могат да бъдат:
стимулиране на ръководствата на учебните заведения и на културни обекти да
изградят велосипедни паркинги със собствен бюджет или съфинансиране от страна
на общината;
монтиране на велосипедни паркинги при ремонти и реконструкции на тротоари;
въвеждане на задължение за осигуряване на велосипедни паркинги в нови
жилищни, обществени и административни сгради;
монтиране на антипаркинг колчета с дизайн, позволяващ заключване на
велосипед;
„Център на градска мобилност ЕООД, под. „Паркиране и мобилност” да обособи и

изгради безплатни места за паркиране на велосипедите при възможност извън
зоните за кратковременно платено паркиране, а където е невъзможно – в
съответните зони в съотношение 1 на 100” – това е предложение от Проект за
концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на
Столична Община.

Анкета сред велосипедистите показва, че втората основна причина за неизползването на
велосипед като транспортно средство в града е страхът от кражба (анкета сред 143
велосипедисти, сдружение „Велоеволюция”, 2010 г.). Това означава, че е необходимо
изграждането на охраняеми велопаркинги и внимателно планиране на неохраняемите
велосипедни паркинги – избор на място, модел на велосипедните стойки.
В Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община
2012-2015 г. е стартирането на мащабен пилотен проект през 2013 г. за изграждане на
охраняеми велосипедни паркинги в града и при 8 метростанции:
на паркинга до НДК
на паркинга пред хотел „Шератон” до павилиона на охранителя.
на входа на "Южен парк"
в буферния паркинг на „Цариградско шосе”
в буферния паркинг на „Черни връх”
в буферния паркинг на „Ломско шосе”
на входа на 4-та метростанция на ул. "Хан Кубрат"
на входа на 3-та метростанция на ул. "К. Дрангов"
в близост до метростанцията в „Младост 1”.
на стадион Васил Левски
на входа на метростанция "Люлин"
От гледна точка на сигурността на велосипедите, местата за велосипедните стойки е
добре да бъдат близо до обекти с постоянна охрана, до оживени места, но без да пречат
на пешеходците, да се избягват прекалено спокойни и изолирани зони, които
предразполагат към кражба или вандализъм. Същевременно е добре да са близо до
входовете на обектите – обикновено се счита, че до 50 м е приемливо разстояние за
неохраняем паркинг и до 200 м - за охраняем.
Изборът на модел на велосипедните стойки трябва да се предопределя не само от
естетиката и цената, а също и от функцията.Изключително важно е стойката да дава
възможност за заключване на велосипеда на няколко места – през рамката, предната и
задната гума със заключващо устройтво тип „скоба” („U-lock”, устройство с най-висока
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степен на сигурност). Също така важно е велосипедът да може да бъде добре закрепен –
подпрян на седалката или рамката. Падането на велосипед от стойката може сериозно да
го увреди. Разстоянието между паркираните велосипеди да е достатъчно, за да могат
лесно да се поставят и заключат.

5.4. Велосипедни трасета за разходка: в града, крайградски маршрути,
излизане от града с велосипед
Много хора преди да станат активни велосипедисти карат предимно в парковете и
крайградските зони. Подобряването на условията за каране на велосипед за отдих, спорт
и развлечение привлича и нови велосипедисти. След като придобият известен опит в
колоезденето, те са по-склонни да започнат да използват велосипед и за ежедневните си
пътувания.
5.4.1.

В града

В Изменението на общия устройствен план на София, система "Отдих" - териториална и
функционална структура, са заложени тематични паркове и зони за отдих. Всички те имат
възможност да предложат велосипедни маршрути, които трябва да залегнат още в
устройствените им плановете. Ако някой от тези паркове бъде реализиран, то
велосипедната инфраструктура би била част от общата инвестиция за изграждането на
парка. Затова тук ще бъдат разгледани вече съществуващи зелени зони, които имат голям
потенциал да се развият като места за велоразходки като доразвият съществуващата
инфраструктура, използват новострояща се инфраструктура и/или изискват малко
средства за реализация.
Местата за каране на велосипед за отдих в града са предимно по-големите паркове и
зелени площи и връзките между тях. В парковете често съчетаването на велосипедистите
и пешеходците е безконфликтно, въпреки че при по-интензивни пешеходни и / или
велосипедни потоци се налага разделяне за по-голяма сигурност и комфорт за всички тях.
Обикновено разходката с велосипед обхваща по-дълги маршрути от пешеходните – от 7-8
км за половинчасова разходка, 15-20 км за 2-3 часа ненатоварваща обиколка и над 30-50
км за полудневен или целодневен маршрут. Поради това често маршрут само един парк в
града не е достатъчен за една пълноценна разходка с велосипед. Изключително важни са
връзките между парковете и достъпността им от жилищните райони.
Може би затова няколко неправителствени организации подкрепят инициативата за
създаването на зелен ринг на София – пешеходни и велосипедни връзки между
парковете на Съветската армия, Борисова градина, леспоракова част на Борисова градина,
Южен парк (т.нар. Южен парк III част), Южен парк II част (зад музей „Земята и хората”),
градинката около НДК. Маршрутът и сега често се използва за организирани и спонтанни
велосипедни разходки, въпреки някои неудобства.
В Програмата за развитие на велосипедния транспорт 2012-2015 г. са заложени някои
инфраструктурни подобрения по маршрута на „зеления ринг”. (виж тема „велосипедни
алеи в София”)
В допълнение към тях е добре да се направят:
-

Велосипедно преминаване на кръстовището при НДК на бул.”България” и
бул.”Черни връх” и връзка с велоалеята по бул.”Евл. и Хр.Георгиеви”;

Понастоящем преминаването на велосипедисти през кръстовището е възможно по два
начина – на нивото на улицата заедно с автомобилите (много опасно) или като
пешеходец, бутайки колелото през подлеза (бавно, през стълбите-трудно, особено за
деца с велосипеди; невъзможно – за родители с дете в столче на колелото).
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-

връзка на велотрасе по бул.”Никола Вапцаров” и алея в лесопарковата част на
Борисова градина зад тв.кула;

Велосипедно трасе по бул.”Никола Вапцаров” е добре да има връзка с алеята в
лесопарковата част на Борисова градина, която преминава зад тв.кула и достига
бул.”Симеоновско шосе”, без да го пресича.
-

Велосипедно пресичане на бул.”Симеоновско шосе” при гара Пионер / ул.”Никола
Габровски” и при разклона за ресторант „Ловен парк”

В района на гара Пионер / ул.”Никола Габровски” е добре да има велосипедно
пресичане и да се направи връзка през лесопарковата част за достигане на
ул.”Сребърна” и Южен парк – нова велосипедна алея на мястото на бившата
околовръстна жп линия или до съществуващата велосипедна алея в близост до нея.
Западен парк
Зaпаден парк предлага добри възможности за разходка с велосипед, има трасета за
велосипедни спускания, провеждат се и състезания. Паркът обаче е слабо популярен. За
да бъде по-активно посещаван е необходимо да се подобрят връзките на парка с близките
жилищни квартали и с центъра на града. Основният вход на парка е от жк.Илинден, а
подходите от големия жк.Люлин са временно изградени и неудобни – по тесни метални
пасарелки над река Суходолска, при ул.”Ген.Владимир Динчев” и срещу жк.Люлин 7. От
страната на бул.”Царица Йоана” и метростанция Западен парк се влиза по твърде стръмни
черни пътеки. От жк.”Гевгелийски” и жк.”Западен парк” хората преминават
нерегламентирано и рисково през жп линията.
За удобството на жителите на най-големия жилищен комплекс в София и за посетителите,
идващи с метро, е необходимо да се изгради основен вход на Западен парк от жк.Люлин и
метростанция Западен парк, достъпен за велосипедисти и трудноподвижни хора. Достъпът
от жк. Западен парк може да е през тунел или сигнализиран жп.прелез.
С измението на общия устройствен план на София се предвижда разширяване на Западен
парк в посока Околовръстен път. Също и Западен пак да бъде част от балнеоложкия
климатичен парк „Жива вода” край гр.Банкя. Това отрежда място на Западен парк като
голям бъдещ център за градски и крайградски отдих предвид и бързия достъп с метро.
Потенциал за развитие представлява създаването на велосипедни трасета/маршрути за
езда в посока Околовръстен път и на велосипеден маршрут Западен парк-гр.Банкя. За
целта още с разширението на Околовръстния път трябва да се предвиди място за
преминаване на пешеходци, велосипедисти и ездачи.
Северен парк
Северен парк е сравнително малък по площ и най-често се посещава от жителите на
околните квартали Надежда, Връбница, Свобода. Паркът е на 5.6 км от центъра на града,
от които 4 км по велоалеи по бул.”Ломско шосе”
и новостроящата се по
бул.”Кн.М.Луиза”). Затова той лесно може да се развие като дестинация за велосипеден
отдих, ако се подобри достъпът му от велоалеята по бул.”Ломско шосе”.
Местност ”Камбани”
Редиците камбани от комплекса „Знаме на мира” са любопитно място за посещение,
въпреки че вече не участват активно в културния живот на града. Замислено като място за
срещи на децата от света, днес не е особено популярно. Местността около него обаче е
активно посещавана – може би най-близкото за софиянци място за пикник, където да се
усети планинския въздух. Местността е много близо до жк.Младост, предвидена е
метростанция на около 1 км разстояние. Наблизо се намира велосипедната алея в
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жк.Младост. Въпреки че има известно изкачване до „Камбаните”, местността предлага
добра велосипедна разходка. Създаването на велосипедно трасе от велоалеята в Младост
до м.”Камбаните” ще популяризира велосипедните разходки, а служителите от близките
офисни сгради ще бъдат стимулирани да стигнат с велосипед до работа.
От м.”Камбаните” има възможност за развитите на крайградски велосипедни маршрути до
яз.Панчарево, с.Герман, с.Лозен и до с.Бистрица,с.Железница, панорамна алея на Витоша.
5.4.2.

Крайградски велосипедни маршрути

Близостта на София с пет планини, два язовира,
курорта Банкя, културните забележителности в
покрайнините на града, дава големи възможности за
развитие на крайградския туризъм. Създаването на
удобства за излизане с велосипед до тези дестинации
е алтернативна на разходката с автомобил - ново
преживяване и активна почивка, от която все повече
имаме нужда при по-застоялия начин на живот в
града. Също хората, които имат малък опит в карането
на велосипед, ще могат да опитат придвижването с
велосипед – в почивен ден, по комфортно и безопасно
трасе. То би могло да увеличи техните умения да
карат велосипед и да ги окуражи да използват
велосипеда като превозно средство в ежедневните си
пътувания.
Яз. Панчарево
Яз.Панчарево и сега е популярно място за велосипедни разходки. От изток има
съществуваща асфалтова алея, която е удобно и приятно място за каране на велосипед.
Яз.Панчарево е чудесно място за отдих с гребна база, спортно-тренировъчна база, места
за риболов, заведения за хранене. Също се оформя и като място за културни събития. Би
могло да бъде създадено велосипедно трасе около целия язовир.
Природен парк Витоша
Витоша като място за каране на велосипед също има какво да предложи. За велосипедни
разходки би могла да се използва панорамната алея. Но планината основно привлича поекстремни велосипедисти – трудни велосипедни турове и велосипедно спускане (downhill).
До Витоша най-често се достига с велосипед през с.Бистрица/с.Железница, Бояна и с
Драгалевски лифт. Популярно е трасето на състезанието „обиколка на Витоша 100 км”.
Има трасета за велосипедни спускания – под Драгалевски лифт и от
с.Бистрица/с.Железница към с.Панчарево/с.Кокаляне. Имаше и инициатива от
ръководството на ПП Витоша за създаване на маркирани трасета за велосипедни
спускания с различни степени на трудност, но текущо работата по тяхното планиране е
преустановена. За по-голяма сигурност на туристите в планината и за създаването на
условия за развиване на планинското спускане с велосипед е добре е да се изградят
маркирани велосипедни маршрути.
Също популярно място за велосипедни разходки са Бялата вода, Дендрариума, Тихия кът,
Копитото, Златни мостове, до които се достига по ул.”Беловодски път”. Обикновено
велосипедистите идват от бул.”България” и се налага да пресекат изключително опасното
кръстовище на две нива с Околовръстен път. Подобряване сигурността на
велосипедистите на това кръстовище и/или намиране на алтернативно преминаване е
ключово за безопасността на велосипедистите, особено с предвиденото изграждане на
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влеоалея по бул.”България” до Околовръстен път. Това ще стимулира повече хора да
достигнат до Витоша с велосипеди.
с.Бистрица-с.Железница-гр.Самоков
Това е често използван маршрут от любителите на велосипедните турове. Пътят не е
много натоварен и е приятен за колоездене. До с.Бистрица би могъл да се маркира
велосипеден маршрут през местн.”Камбани”.
Планина Люлин
Най-често използвания подход към планина Люлин е от пл.”Сред село”-ул.”Войводина
могила”-ул.”Полк.Ст.Бачийски”-ул.”Мала кория” и преминаване на жп линията през жп
прелез. За стимулиране на велосипедните разходки в Люлин планина е добре да се
направи велосипедна връзка от велоалеята по бул.”Цар Борис III” до пл.”Сред село” и да
се маркира велосипедния маршрут до планината.
Гр.Банкя
Град Банкя е курорт от национално значение и е приятно място за разходка.
околностите на града са създадени рекреационни велосипедни маршрути. До Банкя
София се достига по два пътя – от Банско шосе при бул.”Сливница” и ул.”София”
Околовръстен път. Кръговото кръстовище с автомагистрала Люлин не е подходящо
велосипедно трасе. Вариант е преминаване от жк.Люлин през кв.Филиповци.

В
от
от
за

Голям потенциал има създаването на връзка Западен парк-яз.Суходол-гр.Банкя. Това ще
бъде и голяма крачка за осъществяването на идеята за балнеоложкия климатичен парк
„Жива вода”.
Стара планина
Стара планина не е особено популярна за софиянци като място за отдих. Голям потенциал
се разкрива със реализирането на проекта за маршрути за поклонически и културен
туризъм „Софийската света гора”, където могат да се планират велосипедни или
пешеходни разходки от близките населени места до близки църкви и манастири.
По популярни изходни пунктове за велосипедни разходки са кв.Кремиковци, кв.Сеславци и
с.Локорско. До тези места се достига предимно с автомобил и след това се продължава с
велосипед.
За стимулиране на велосипедния туризъм и устойчивия транспорт е добре да се създадат
улеснения за превозване на велосипед в крайградските линии на обществения транспорт.
най-вече до кв.Кремиковци, кв.Сеславци, с.Локорско, а също и до гр.Бухово, с.Войнеговци,
с.Подгумер, гр.Нови искър. Така велосипед и автобус ще могат да комбинират и живущите
в тези населени места.
Обикновено излизането от София с велосипед не е приятно изживяване и представлява
пречка хората да не предпочетат този вид отдих. Затова някои велосипедисти
предпочитат да натоварят колелетата на автомобилите и така да достигнат до по-добри
изходни точки за велосипедния тур. Обвързаността с автомобил, наличието на специална
стойка на автомобила за превозване на велосипеди, неудобството за качването и
свалянето на велосипедите усложняват велосипедната разходка и по-скоро обезкуражава
хората. Създаването на повече удобства и възможности за излизане с велосипед от града
ще стимулира повече хора да го предпочет за своя отдих. Това може да стане в две
направления
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-

Създаване на велосипедни трасета и маршрути за излизане от града;

-

Създаване на възможност и улеснения за превозване на велосипеди в превозните
средства от крайградските линии на обществения транспорт – отделено и
обозначено място за велосипедите;

-

Подобряване на възможностите за превозване на велосипеди във влаковете –
отделено и обозначено място за велосипедите и по-голям капацитет;

5.5. Културен туризъм с велосипед
Много популярен в чужбина, бърз и приятен начин да разгледаш града е като го обиколиш
с велосипед. В града и сега се предлагат безплатни и платени велоразходки в града и
околностите. Към тях се присъединяват предимно гости на града, основно чужденци.
Независимо дали организирано или самостоятелно, достъпността до културните
забележителности с велосипед е голямо приимущество за града като туристическа
дестинация, особено в контекста на София като кандидат за културна столица на Европа
за 2019 г. За целта е необходимо да се изградят велосипедни маршрути между културните
забележителности, да се подобри инфраструктурата по трасетата, особено кръстовищата
и пресичанията, да се монтират велосипедни стойки в близост до входовете на обектите,
да се маркират маршрутите, да има информационни табла с карта и да се разпространява
печатно издание на велосипедна карта на града. Добре е да се окуражи отдаването на
велосипеди под наем, което да включва и ясен механизъм на използването на публични
пространства за разполагане на велосипеди под наем.

5.6. Други услуги и улеснения за велосипедистите
Всяка предоставена инфраструктура, съоръжение или услуга, което улесненява
велосипедистите, подобрява общия велосипеден „климат” в града и е показател за
отношението на общината към велосипедния транспорт, а оттам и към проблемите за
градската мобилност. От обществените велосипедни помпи, релси за бутане на велосипед
при стълби до стойките за подпиране на десния крак при
изчакване на светофар и дори наклонени кошчета за боклук, в
които отпадъкът се изхвърля в движение – всички те се
създават, за да стимулират велосипедистите, да се почувстват
желани в града. И не изискват голяма инвестиция.
Би могло да се започне с велосипедните помпи. Могат да се
разположат на няколко места в града, където преминават наймного велосипедисти – до метростанция „Васил Левски” , НДК,
Южен
парк,
пл.”Св.Неделя”,
Софийски
университет,
метростанция Младост. Велосипедните помпи могат да бъдат
автоматични или ръчни.
В София има добре развита система от обществени чешми. Често обаче те не работят
или не функционират добре. Поддържането на чешмите в града ще подобри качеството на
градската среда за всички граждани.

5.7. Осветление на
пространства

велосипедната

инфраструктура

и

публичните

Публичното осветление подобрява сигурността и комфорта за всички участници в
уличното движение включително и велосипедисти. То е особено важно през зимните
месеци.
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За разлика от моторните превозни средства, основната функция на светлините на
велосипедите е да предупреждават останалите участници на пътя, а не толкова за да
осветяват. За да видят пътя си, велосипедистите разчитат основно на публичното
осветление и разсеяната градска светлина. Публичното осветление им помага да избегнат
евентуални препятствия като обществено обзавеждане, решетки, счупени стъкла и др.
5.7.1.

Кои места трябва да се осветяват?

Препоръчва се за главните велосипедни пътища винаги да бъде осигурено осветление.
В повечето случаи уличното осветление е достатъчно и за велосипедните алеи.
Самостоятелно осветление за велосипедна алея е желателно да се предвиди, ако тя е
разположена на над 2 м от уличното платно, при преки пътища, при внезапни завои на
неосветена велоалея или на места, където велоалеята се отделя от пътя.
Уличното осветление трябва да отговаря на следните основни изисквания:
Да осветява пътя напред;
Да осветява повърхността на пътя;
Да осветява кръстовища, изходи, конфликтни места и т.н.;
Да осветява препятствия и останалите участници в движението.
Кръстовищата и пешеходните и велосипедни пътеки също трябва да са добре осветени.
Ако осветлението на пътя е недостатъчно, то необходимо е да постави допълнително
осветление от двете страни на пътя на тези места.
Извън населените места и на рекреационни маршрути обикновено няма нужда от
осветление на велосипедните трасета, освен на специфични точки – кръстовища и
пресичания. Дори на някои места (защитени зони) осветлението може да е нежелателно.
5.7.2.

Съображения при проектирането на публичното осветление

При проектиране на ново улично осветление или основна подмяна е добре да се вземат
предвид съществуващите планове за велосипедните алеи – велоалейна мрежа към Общ
устройствен план, Подробни транспортно-комуникационни планове на улици, Генерален
план за организация на движението, План на приоритетни велосипедни алеи и др.
планове и схеми, свързани с развитието на велосипедната инфраструктура.
Добрата осветеност увеличава привлекателността на маршрута и дава по-голяма
сигурност.
Проектната скорост на велосипедните трасета е право пропорционална на спирачния път
и видимостта. Публичното осветление трябва да позволява на велосипедистите да виждат
на поне 20-40 м (препоръчителна е, разбира се, горната граница). Това би следвало да
удовлетвори по-голямата част от велосипедистите.
Стълбовете на публичното осветление също има отношение към велосипедистите.
Необходимо е минимално разстояние от около 25 см, за да може велосипедистите да не се
чувстват несигурни. Добра практика е, стълбовете на публичното осветление да се
разполагат от външната страна на тротоара (ако е необходимо да се предложат и
промени в нормативната уредба). По този начин уличното пространство може попълноценно да се използва, което е особено ценно при мостове или участъци, където потрудно може да се намери място за влеосипедното движение.
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Публично осветление, разположено на
външния край на тротоара – тротоарът
не е много широк, но е свободен от
препятствия.

Одензе, ДАНИЯ
При определени обстоятелства като мостове и парапети по-подходящо би могло да бъде
осветлението да се монтира към конструкцията на моста или самия парапет, за да се
освободи прохода от стълбове и да остане повече място за движение.
Също така ако на пътя се предвижда или е удачно да се изгради велосипедна лента като
част от пътното платно, то дизайна на уличното осветление трябва да се съобрази с
изместеното положение на пътните ленти заради велолентата.
Подлезите и тунелите имат нужда от повишено внимание предвид намаленото чувство на
сигурност на велосипедистите и пешеходците. Също така осветеността в подлеза не
трябва да е прекалено контрастна на осветеността около него. Това означава с
приближаване на подлеза осветеността да се засилва.
5.7.3.

Качество на осветлението

Не е желателно да има голям контраст между осветеността под стълбовете за
осветлението и между два стълба – контрастът би довел до по-лоша видимост и умора на
очите. Най-ниското ниво на осветеност трябва да бъде поне 30% от най-голямото.
Уличното осветление също не трябва да заслепява велосипедистите. Това става с
коригиране на височината на стълбовете и подходящ дизайн на осветителното тяло.
Заслепяване трябва да се избягва и от декоративните публични осветления на сгради и
съоръжения – осветление на мостове, рекламни билбордове, растителност, осветители в
настилките и др.
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6. ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ С
ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
6.1. 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.
Пътуването с велосипед в метрото се регламентира от чл.9, ал.3 от Наредба за превоз на
пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична
община при следните условия:
- в делнични дни - след 21 часа;
- в почивни и/или празнични дни - целодневно;
- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
- след закупуване на отделен билет за велосипеда.
Качването и слизането с велосипед е от последния вагон на метро влаковете (чл.12, ал.6).
Могат се направят допълнителни мерки за по-голяма информираност и достъпност на
услугата:
-

обозначаване на мястото за превозване на
велосипед в мотрисите – както вътре, така и от
външната страна на вагоните. Във вагоните би
могло да се преустрои място за разполагане на
велосипедите така, че да не пречат или
застрашават пътниците;

-

монтиране на големи информационни табла с
таксите и условия за превоз на пътници и
товари, вкл/велосипеди – на български и
английски език. Дизайнът на таблото да
позволява интуитивно ориентиране дори и без
познаване на езика.

-

Създаване на достъпност на станциите за
велосипедисти - инсталирането на релса за
бутане на велосипед по стълбите, достъпност
през контролните врати и др.;

-

Приравняване на сгъваемите велосипеди с ръчен
багаж без допълн.таксуване;

-

6.2.

Предлагане на абонаментни карти за превоз на
велосипед или безплатно превозване при
наличие на абонаментна карта от собственика;

Велосипеден
метростанция,

паркинг

при

Копенхаген, ДАНИЯ

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 на придвижването с автомобил. Също окуражава хората да използват
велосипеди, които в последствие могат се превърнат в редовни велосипедисти.
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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 може да представлява:
-

Пътуване с велосипед от жилището до спирката на градския транспорт;

-

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

-

Качване с велосипеда в превозното средство;

6.2.1.

Интермодални центрове

Създаването на повече възможности за комбиниране наразлични видове транспортни
средства на т.нар. 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
велосипедна 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 предоставят възможност 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, Централна автогара, автогара Сердика и метролиния
2.
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Фигура 6.1: Карта на велосипедните паркинги при интермодални центрове за комбиниране на велосипед с обществен транспорт, гр.София
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6.2.2.

Превозване на велосипеди по линиите на наземния МГТ

Превозването на велосипеди в наземния градски транспорт не е изрично регламентирано
в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на
територията на Столична община. Велосипедът би могло да се приведе до извънгабаритен
ръчен багаж, който подлежи на таксуване и трябва да отговаря на условието да не
замърсява и уврежда превозното средство и да не създава неудобство на пътниците.
Липсата на изричен регламент води до нецеленасочена политика, противоречиви
действия при подобни ситуации (някои шофьори не разрешават качването на велосипеди)
и объркване сред гражданите. Добре е превозването на велосипеди в наземния градски
транспорт да бъде разрешено при условия, подобни на тези в метрото, и с ограничение на
броя на велосипедите в едно превозно средство. Някои от новите превозни средства на
МГТ, които са внос от чужбина, дори имат стикери с обозначени места за превозване на
велосипеди.
Крайградските линии на МГТ имат по-голям потенциал за развитие на комбинирането с
велосипед, особено при квартали или селища, близо до места за отдих. Добра практика е
обособяването на места за разполагане на велосипеди в превозните средства. Възможно е
и монтирането на багажник за велосипеди на задната страна на превозното средство.
Това ще популяризира използването на велосипед за разходки, ще се подобрят
възможностите за мобилност на жителите на населените места и ще повиши
използваемостта на крайградските линии на МГТ. За целта е необходимо:
-

изрично регламентиране на превозването на велосипеди в наземния МГТ в
Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски
транспорт на територията на Столична община; приравняване на сгъваемите
велосипеди с ръчен багаж без допълнително таксуване;

-

Предлагане на абонаментни карти за превоз на велосипед или безплатно
превозване при наличие на абонаментна карта от собственика;

-

обособяване и обозначаване на местата за превоз на велосипеди в превозните
средства на МГТ – подпряни или окачени вертикално. Ограничаване броя на
велосипедите до 5-6. Регламентиране на качването на велосипеди в крайградските
линии на МГТ да става преди качването на пътниците, за да може велосипедите да
се разположат на определеното място и да освободят пространство за пътниците.
Постепенно адаптиране на превозните средства на МГТ от крайградските линии за
превоз на велосипеди. Външно маркиране на пригодените коли. Приоритетно това
могат да бъдат линиите:
o

до с.Панчарево, с.Пасарел, с.Кокаляне – 1,3,4;

o

до с.Герман, с. Лозен – 5, 6

o

до кв.Симеоново, с.Бистрица, с.Железница – най-вече 98, също и 67, 68, 69,
70;

o

до Драгалевски лифт – 93;

o

до кв.Бояна, Бялата вода, Златни мостове – 63, 64, 66;

o

до кв.Кремиковци, с.Локорско - 117, 20; а също и до също и с.Войнеговци,
с.Подгумер, гр.Нови искър – 22,23, 26,26;

o

до гр.Банкя – 42,44.

49

ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на
територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017
6.3. Комбиниране с жп транспорт
Kомбинирането на влак и велосипед дава възможност както
за идване/връщане от работа в София от/до околните
населени места, така и за велосипеден туризъм.
Превозването на велосипеди във влаковете в България е
разрешено срещу закупуване на билет от 2.00 лв. за
велосипеда. Мястото на велосипедите е до последната
врата на последния вагон. Капацитетът обаче е
недостатъчен – 1-2 велосипеда. Закупени са и вагони,
специално пригодени за превоз на велосипеди, инвалидни
и детски колички. Те имат голям капацитет, който обаче
рядко се запълва и това ги прави нерентабилни за
включване във вагонния състав. Практика е вагоните да се
използват по заявка по повод велосипедни събития и
турове. За да бъде привлекателен велосипедния туризъм е
добре да има възможност да се качи група хора с
велосипеди, без да е необходима предварителна заявка.
Затова е възможно част от вагон – на мястото на ред
седалки или половин купе, да се обособи място за превозване на велосипеди – подпряни
хоризонтално или окачени вертикално на стойки. За подобряване на услугата за
превозване на велосипед във влака е необходимо:
-

обособяване и обозначаване на място за велосипеди както вътре, така и отвън на
вагона, също и на перона. Необходимо е също подходящо изнесена информация
при касите и на интернет страницата на БДЖ за условията за превозване на
велосипеди.

-

предлагане на абонаментни карти за превоз на велосипед или безплатно
превозване при наличие на абонаментна карта от собственика;

-

създаване на достъпност на жп гарите за велосипедисти - инсталирането на релса
за бутане на велосипед по стълбите;

-

Приравняване на сгъваемите велосипеди с ръчен багаж без допълн.таксуване;

Комбинирането на жп с велосипеден транспорт може да бъде и чрез смяна на превозното
средство на жп гарите. Добре е да се монтират велосипедни паркинги на пътническите жп
гари и жп спирки в София, както и на жп гарите в други населени места, които са изходни
пунктове за ежедневни пътувания до София. Препоръчително е велосипедния паркинг да
е охраняем или поне разположен в гарата или в близост до входа на гарата. За централна
жп гара като основен „вход” към града е добре да има покрит охраняем велосипеден
паркинг с възможност за оставяне на велосипеда и през нощта.
Създаването на велосипедни трасета от жп гарите до центъра на града ще улесни и
стимулира хората да комбинират велосипед с жп транспорт.

6.4. Обществени велосипеди
Обществените велосипеди (т.нар.„bike-sharing”) по концепция са индивидуални средства
за обществен транспорт. Те представляват велосипеди, обикновено разположени на
специални станции из града и са достъпни за всеки гражданин след определена
регистрация и/или заплащане в зависимост от избраната система. Така те допълват
мрежата на масовия обществен транспорт като позволяват на хората да достигнат места,
недостъпни за големите превозни средства.
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Положителното влияние на въвеждането
на обществени велосипеди е, че колело
започват да карат и хора, които не
притежават велосипед или живеят далеч
от центъра. Масовия градски транспорт
става
по-привлекателен,
когато
с
обществените велосипеди могат да се
изминат сравнително кратките разстояния,
които обаче поради задръстванията
отнемат много време с моторизиран
превоз.
Пилотната
система
за
обществени
велосипеди трябва да е достатъчно
мащабна, за да има по-голямо въздействие върху гражданите и да привлече клиенти. Въз
основа на проучване на системите в Париж, Барселона, Лондон, Виена и др. се
препоръчва да се стартира с не по-малко от 100-120 велосипеда, разположени в около 10
станции. При желание за стартиране на система за обществени велосипеди е добре да се
направи подробно проучване, анализ на общественото мнение и задание. Преди
стартирането на системата трябва да се проведат информационни кампании за
запознаване на гражданите с услугата.
Въвеждането на обществените велосипеди трябва да се извърши след като има минимален
набор от велосипедни алеи в града. Обикновено системата за обществени велосипеди
стартира в центъра на града, където използваемостта на велосипедите ще е най-голяма. В
последствие системата може да обхване и други части на града. По тази причина в Плана
за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г.
е предвидено изграждане на велосипедни алеи в центъра и свързване на съществуващите.
Съществено облекчение за велосипедистите ще бъде създаването на велосипеден ринг
около центъра за по-бързо придвижване – пл.”Св.Неделя” - ул.”Съборна” - ул.”Княз
Александър I” - ул.”Ангел Кънчев” (трасе, заместващо пешеходния бул.”Витоша” след
очакваната му реконструкция) - ул.”Фр.Нансен” - бул.”Евл. и Хр.Георгиеви” – парк Заимов
– пл.”Васил Левски” – ул.”Московска” – ул.”Княз Александър I”. Желателно е в целия
център да се улесни колоезденето – напр. да се въведат зони с ограничение 30 км/ч,
предимство за улици с велосипедни маршути, велосипедни пресичания, разрешаване на
двупосочно велосипедно движение по еднопосочни улици и др.
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7. МЕРКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ
7.1. Подобряване на пътната безопасност
останалите участници в движението

за

велосипедистите

и

защото те са много уязвими участници в движението. Около 75% от пътно-транспортните
произшествия с велосипедисти завършват с ранени или убити, докато при останалите
катастрофи са около 10%. Също така опасността на пътя е основната причина хората,
които имат велосипеди, да не ги използват като ежедневно превозно средство.
Статистиките в други държави сочи, че колкото повечето велосипедисти има на
пътя, толкова повече намаляват убитите велосипедисти на км изминато
разстояние. Причина за това е, че шофьорите стават по-внимателни, когато
велосипедистите са много.
Дейности, реализирани добри практики и кампании са описани в Стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на област София за периода
2012–2020 година.
Пътната безопасност за велосипедистите може да се подобри чрез:
-

създаване на велосипедни трасета – велосипедни алеи, велоленти;

-

създаване на зони с ограничение на скоростта 30 км/ч – в жилищни квартали и в
центъра;

-

подобрения на опасни кръстовища и пресичания – напр. създаване на стоп линия
за велосипедисти, изнесена пред стоп линията на моторизирания трафик; добавяне
на велосипедни пътеки до пешеходните пътеки; продължаване на настилката на
велосипедни алеи през кръстовище, ако велоалеята е с предимство;създаване на
междинни острови и изнесени тротоари при пресичане; стеснения на платното за
движение и намаляване на радиуса на бордюрните криви;

-

контрол за спазване на правилата за движение по пътищата от всички участници в
движението, санкции за отнемане на предимство на велосипедисти, за спиране на
автомобили на велосипедна алея, на пешеходна и велосипедна пътека, около
кръстовища; за застрашаване на участници в движението с отваряне на врата при
слизане от автомобил; за каране на МПС по велосипедни алеи и алеи в парковете,
предвидени за движение за пешеходци и велосипедисти;

-

подобрение в образованието и обучението по пътна безопасност – в училище,
шофьорски курсове и изпити;

-

образование и обучение за каране на велосипед в градски условия – в училище, за
възрастни;

-

кампании за толерантност на пътя, за пътна безопасност;

-

повишена информираност за безопасни велосипедни трасета и маршрути;

-

регулиране на популацията от улични кучета особено по главните велосипедни
пътища.

7.1.1.

Зони с ограничение 30 км/ч

Една от мерките за намаляване на инцидентите на пътя, на броя на ранените и убитите и
на последствията от катастрофите, е да се намали скоростта на трафика.
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Създаването на 30 км/ч
зони е свързано не само
със слагане на знаци, а и
с инфраструктурни мерки
– изкуствени неравности,
повдигнати кръстовища,
стеснения или извиване
на пътя, малки кръгови
кръстовища и др. На
входовете
на
зоната
пешеходните пътеки са
повдигнати. Въвеждането
на 30 км/ч зони превръща
кварталите в по-сигурно място за игра на децата, с тихи и приятни за каране на колело
улици.
7.1.2.

Подобрения на опасни кръстовища и пресичания

Много често велосипедистите срещат се чувстват най-застрашени на кръстовища и
пресичания. Дори и при наличие на сравнително безопасен велосипеден маршрут през
ненатоварени улици и паркове, хората могат да бъдат обезкуражени да пътуват с
велосипед, ако се пресичат натоварени кръстовища.
Някои места в София са трудни за преминаване и с висок риск за велосипедистите.
Кръгово кръстовище на 4-ти км на бул.”Цариградско шосе” – това е кръстовището с наймного ПТП в София. Пресичането пеш или с велосипед е голямо предизвикателство. Добра
практика за кръгови кръстовища е изнасянето на пешеходните и велосипедните пътеки
малко по-далеч от самото кръстовище. Това дава възможност за създаване на буферна
зона, в която автомобилите могат да изчакат пешеходците и велосипедистите, без да
пречат на движението в кръговото кръстовище.

Пресичане
за
велосипедисти
натоварено кръгово кръстовище.

на

Пресичането е изнесено далече от самия
кръг, за да има възможност за добра
видимост
между
шофьорите
и
велосипедистите.
Предвиден
е
и
велосипеден светофар.

Утрехт, Холандия
При кръстовища на едно ниво, които са регулирани със светофар, най-често срещан
проблем със сигурността на велосипедистите е когато шофьорът на дясно завиващ
автомобил не успява да види идващ зад него велосипедисти. Такъв инцидент може да
завърши с тежки наранявания за велосипедиста. Безопасността при тези кръстовища може
да се подобри със създаването на изнесена стоп линия за велосипедистите. За
велосипедистите се създава велолента, която също има стоп линия. Стоп линията за
моторизирания трафик с дръпва назад и така шофьорите имат визуален контакт с
велосипедистите, които изчакват на светофара. Ако по прилежащите улици няма
създадена велосипедна лента, то в зоната на кръстовището лентите за моторизирания
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трафик могат да се стеснят и така да се обособи „коридор” за велосипедистите за
достигане на кръстовището. Разбира се приложимостта на изнесената стоп линия за
велосипедисти е възможна след подробно изследване на всяко конкретно кръстовище.

Изнесена стоп линия за велосипедисти.
Изнесената стоп линия може да бъде с
ширината на велолентата или да обхване
и ширината на лентата за автомобилите.

Цволе, Холандия
Велосипедистите нямат право да карат по площи, предназначени само за пешеходци
според Закона за движение по пътищата. Непрестанното слизане и качване на велосипеда
при преминаване по пешеходни пътеки е дискомфортно и забавя велосипедистите. Затова
е добре до пешеходните пътеки да се маркират и велосипедни пътеки.
Някои пешеходни пресичания са твърде опасни. Натоварени широки улици е добре да се
пресичат с междинен остров. Много често паркирани автомобили около нерегулирани
кръстовища или пешеходни пътеки пречат на видимостта. Много функционално решение,
което е заложено и в нова наредба, е в зоната на кръстовището или при пешеходната
пътека тротоарът да се изнесе до платното за движение. Така пешеходците и шофьорите
ще имат по-добра видимост помежду си, а местата за паркиране ясно ще бъдат
дефинирани. В Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на
Столична община 2012-2015 г. за 2012 г. е предвидено проучване на възможността за
преминаване на пешеходци и велосипедисти чрез обособяване на остров на бул. „Драган
Цанков” зад Телевизионната кула към алеята, свързваща двете части на парка.

7.2. Обучение и образование за
велосипед в градски условия

пътна

безопасност

и

каране

на

Качественото обучение по пътна безопасност – за децата и за бъдещите шофьори, е
предпоставка за създаването на общество, толерантно към всички участници в
движението.
7.2.1.

Политика за стимулиране децата да ходят на училище пеш, с велосипед,
с градски транспорт

Интензивния автомобилен трафик и по-опасните улици принуждават родителите все почесто да придружават децата си до училище с автомобил в името на тяхната сигурност. По
този начин броят на пътуванията с автомобил непрекъснато расте.
За да се намали автомобилния трафик и подобри сигурността на пътя е необходимо
децата да бъдат стимулирани да достигат безопасно до училище пеш, с велосипед, с
градски транспорт. Най-добре е това да бъде целенасочена политика от страна на
общината с последователни действия.
Има множество добри практики по света в тази насока като те могат да бъдат обединени в
няколко сфери:
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-

Високо ниво на обучението по пътна безопасност и на каране на велосипед в
градски условия. Целта е децата да могат уверено и безопасно да ходят на
училище сами. Най-добре за децата е това да става по забавен начин чрез
различни преживявания, не само чрез лекции;

-

Създаване
на
инфраструктурни
подобрения
за
повишаване
сигурността на кръстовища и
пресичания
около
детските
и
учебните заведения. Столична община
активно работи в тази насока,
ограничавайки
скоростта
на
автомобилите с изкуствени неравности
и добра сигнализация и маркировка на
пешеходните пътеки. Допълнителна
сигурност може да се постигне със
създаване на стеснения на пътя,
острови за пресичане и др.

-

Създаване на „училищни улици”.
Това е временна организация на
движението
като
улиците
пред
входовете на училищата се забраняват
за движение на автомобили в часовете
около началото и края на учебните
часове. За първи път инициативата
„school streets” е стартирала в
Болцано, Италия през 1989 г. Въпреки
протестите на родители и живущи в
началото, общината е била убедена,
че това е правилния начин и сега
работи успешно. Затова училищните
улици започват да се прилагат и в
други градове в Италия и по света.

-

Създаване на безопасни маршрути до
училище

-

Инициативи и кампании - като „ходещ
автобус”, отбелязване на Ден за
ходене на училище с велосипед,
участие на децата в Европейска
седмица на мобилността и др.

7.2.2.

Обучение по пътна безопасност за деца

Запознаването с основни правила за движение по пътя и за пътна безопасност още от
детска възраст е излючително важно за създаването на трайни навици у децата и
повишена транспортна култура. В България обучението по пътна безопасност е
задължителна в училищата. Също множество компании и неправителствени организации
осъществяват кампании за пътна безопасност, особено за деца.
Интерактивни площадки за пътна безопасност започнаха да се изграждат през последните
няколко години със съдействие и финансиране от Столична Община, както и в
сътрудничество със Съвета по безопасност на движението на децата в София и
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неправителствени организации (вкл. с финансиране и от други източници). Площадките се
изграждат в дворовете на училища и детски градини (15 в рамките на гр.София), а при на
реализацията на тези проекти се закупуват велосипеди, екипировка и помагала за
обучението на децата и учениците. Обзаведени са 34 училищни кабинетa и кътове по
безопасност на движението [5].

Площадка за пътна безопасност в двора
на 124 ЦДГ "Бърборино".
Използва за обучение в различни умения
за децата от всяка възрастова група.
Закупени са и велосипеди с които
възпитателите целят да стимулират
двигателната активност на децата и
особено на специализираната група на
деца с диабет.

Специалисти в областта на пътната безопасност и приложното колоездене за деца
съветват площадките за пътна безопасност да имат мобилни елементи и да предлагат
различни ситуации на пътя, защото децата свикват със стационарната и не се поставят
пред нови предизвикателства. Също посочват, че е необходимо децата да получат позадълбочени познания, особено с провеждане на практически занимания в реална пътна
обстановка в присъствието на пътен полицай.
Често
срещано
разбиране
е
сред
специалисти е, че хората стават много потолерантни участници в движението, ако с
израстването постепенно преминат през
различните начини на придвижване ходенето пеш, каране на велосипед, на
мотопед и на автомобил. Така те биха
имали положително отношение и поглед към
проблемите
на
всички
участници
в
движението и да бъдат по-внимателни и
отговорни на пътя.

7.2.3.

Приложно колоездене

Приложното колоездене има състезателен харакер. Провеждат се състезания и викторини,
националният шампионат по приложно колоездене се организира съвместно от КАТ и СБА.
Обучението по приложно колоездене се извършва чрез структурите на Националния
дворец на децата. По данни на СБА в България има 30 училищни отбора по приложно
колоездене, като в София има само един. Клубовете могат да съществуват към училища
или към общините. Обикновено финансирането е от общините или от дарения.
Стимулирането на приложното колоездене и създаването на ученически
клубове по приложно колоездене е важно както за подобряване знанията и уменията
на децата, така и за имиджа на използването на велосипед и отговорното каране сред
децата.

56

ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на
територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017
7.2.4.

Обучение на деца за каране на велосипеди в градски условия

Добра българска традиция е на
децата да се купува велосипед. За
съжаление
с
тийнейджърската
възраст децата започват рядко да
карат колело, особено за да
стигнат с него до училище. Голям
потенциал за увеличаване на
велосипедните пътувания се крие,
ако тези деца продължат да карат
велосипедите си за ежедневните
пътувания. Така ще се създаде култура за използване на велосипеда като превозно
средство и ще се подобри имиджа на велосипедистите. Според Закона за движение по
пътищата, децата над 12-годишна възраст не трябва да използват тротоарите за
придвижване. Това означава, че те трябва да могат да се придвижват по уличните платна,
наравно с останалите участници в движението. Затова е много важно всички деца в
училище да преминават обучение за каране на велосипед в градски условия.
Има разработени методики и помагала за обучение на деца за каране на велосипеди в
градски условия.
Обучението за умение за каране на велосипед може да
започне още от детската градина и дори детските
ясли. Най-малките могат да научат въртенето на педали
и/или да овладеят баланса (велосипедите без педали са
много подходящи за първо колело), по-големите - да са поуверени на колелото и да свикнат с някои основни правила за
движение по тротоарите и в парковете. Детските градини и
ясли биха могли да имат собствени велосипеди, децата да се
упражняват да карат по „велоалеи” в двора и да ги паркират
на малки велосипедни паркинги. Обучението чрез
изживяване и забавление е много ефективен метод, особено
за децата. Играейки с велосипедите, децата свикват с тях и
стават по-уверени. Това може да е предпоставка по-късно
тези деца да ходят с колело и на училище.
7.2.5.

Обучение по пътна безопасност на бъдещи шофьори

В процеса на обучение на водачи на МПС е важно да се обърне допълнително внимание за
действия при наличие на велосипедисти и велосипедна инфраструктура на пътя – да се
предвижда тяхното поведение и скорост, да се зачита предимството им, оглеждане за
велосипедисти при тръгване на светофар, да се очаква преминаването на велосипедисти
при наличие на велосипедни алеи или ленти с повишено внимание при двупосочни
велосипедни алеи за идващи от срещуположната на движението посока велосипедисти,
при слизане от автомобил да се оглеждат за велосипедисти преди да отворят вратите и да
съветват пътниците да правят същото. Тъй като последното може да се отнесе и към
таксиметровите шофьори и техните пътници, би могло да бъда част от кампания с
таксиметровите компании.
7.2.6.

Обучение на възрастни за каране на велосипеди в градски условия

Освен умението да се управлява велосипед, колоезденето в градски условия поставя
предизвикателства, за които е добре велосипедистите да бъдат подготвени. Крайно
желателно е велосипедистите да познават правилата за движение по пътищата на нивото
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на шофьорите на МПС. Спазването на основни правила за безопасност и поведение на
пътя от велосипедистите би редуцирало конфликтните ситуации и инцидентите на пътя.
Неправителствени организации осъществяват
кампании и дейности за запознаване на
велосипедистите със съвети за безопасно
колоездене в града, осъществяват велосипедни
обучения в реални условия.
Добре е да се насърчи партньорството на
институциите и неправителствените организации
в обученията и кампаниите за безопасно
колоездене.

7.3. Превенция на риска от кражби и вандализъм
Една от причините гражданите да се колебаят дали да изберат колелото за транспорт е
високият риск от кражби. Обикновено при дестинациите за изпълнение на ежедневни
задачи липсват велосипедни паркинги, (вкл.охраняеми) и велосипедистите сами трябва да
решават проблема със сигурността на велосипеда си и мястото на което да го паркират.
Сред обществото е разпространено мнението, че съществува определена организираност
на кражбите на велосипеди, като откраднатите често се преокомплектоват и продават за
втора употреба. При това стойността на велосипеда и нивото на амортизираност са без
значение за риска от открадване. Притеснително за велосипедистите е, че кражбите на
велосипеди са с много ниско ниво на разкриваемост, главно поради затрудненото
доказване на собственост, но и заради нагласата, че това е дребно и често срещано
престъпление на високооборотни вещи с ниска стойност. Преодоляването на този проблем
е свързано с мерки като:
внимателен подбор на места за велосипедни паркинги – по възможност следва
паркингите да са снабдени с охранителни камери или да се поставят в близост до
охранителите на обектите;
повишаване на информираността на велосипедистите за превенция на кражби на
велосипеди – съвети за подбор от потребителите на качествени аксесоари за
заключване с висока степен на защита, подбор на място за паркиране на велосипед
при липса на подходящи паркинги за целта, повишаване на бдителността и др.
подобряване на разкриваемостта на кражбите на велосипеди чрез съвместна работа
с правоохранителните органи (напр. акции спрямо организирани групи за кражби
на велосипеди)
насърчаване на велосипедистите да изискват при покупка да съхраняват документи,
удостоверяващи собствеността на велосипеда. Добра мярка е инициирането на
административни промени касаещи продажбата на велосипеди втора употреба и
осигуряването на документи за собственост и за тях.
популяризиране на добри практики като доброволно регистиране на велосипеда в
онлайн регистър – напр. www.veloregister.bg – доброволната регистрация
идентифицира собственика и велосипеда му, събира се информация за случаите на
кражби на регистрирани велосипеди за съдействие на органите на реда, както и
статистика за опасните места с риск от кражба на велосипед. Подобни практики
съществуват в САЩ Великобритания, Чехия, Швеция и др.
В София, за разлика от големите градове в други държави, все още са редки проявите на
вандализъм към паркирани велосипеди – напр. повреждане на рамката, открадване
поотделно на гуми, седалка или други части. Най-ефективната превенция срещу подобни
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прояви са повечето от изброените мерки за превенция на кражбите. Често срещана
проява на вандализъм върху обекти на публични места, обаче са повреждане чрез
надраскване, замърсяване, чупене, особено на обекти с информационна и рекламна цел.
Поради това, при избора на дизайн и материали за обезпечаване на велосипедна
инфраструктура и съпътстващи услуги би следвало да се има предвид:
избор на дизайн позволяващ лесна и евтина подмяна на повредени елементи
избор на материали и повърхности устойчиви на надраскване или такива, които
лесно се почистват или подменят

7.4. Събития и кампании за популяризиране на велосипедния транспорт
Обикновено инфраструктурните мерки не са единствено достатъчни, за да убеди хората да
започнат да се придвижват с велосипед. И най-добрата велосипедна инфраструктура може
да остане без ползватели, ако не се популяризира карането на велосипед. Имиджа на
използването на велосипед в България, както и в другите страни от бившия Източен блок,
не е голям и често е възприеман като транспорт на бедните, нямащи средства да закупят
автомобил. Затова от изключително значение за развитието на велосипедния транспорт са
организирането на събития и кампании за популяризирането му.
Основно събитие за стимулиране на устойчивия
транспорт и новата култура на градска мобилност, е
организираната от Европейската комисия Европейската
седмица на мобилността, която се провежда от 16-22
септември. През цялата Седмица в европейските градове
протичат различни кампании за популяризиране
използването на градски транспорт, велосипед и ходене
пеш. В Деня без автомобили 22 септември центровете на
тези градове остават затворени за моторизирания
трафик, а събитието се превръща в истински празник с шествия, улични артисти и др. От
2010 г. София също се присъединява официално към събитието, докато преди това то е
отбелязвано от неправителствени организации с велосипедно шествие. Повече активности
и популярност на Европейската седмицата на мобилността, постепенно увеличаване на
зоната без автомобили на 22 септември би оказало въздействие на повече хора да
направят осъзнат избор на превозно средство в града.
В много държави в активния велосипеден сезон се организира месец на велосипеда или
велосипедна седмица – обикновено през месец май. Кулминация на велосипедните дни е
Денят за ходене на работа с велосипед (Bike-to-work day) и Денят за ходене на
училище с велосипед (Bike-to-school day). Денят за ходене на работа с колело е
започнал да се отбелязва в САЩ и Канада от Съюза на американските велосипедисти
(League of American bicyclists) още през далечната 1956 г. В последствие към празника са
се присъединили организации на велосипедисти от целия свят. В София сдружение
„Велоеволюция” отбелязва Денят за ходене на работа с велосипед с велосипедно шествие
в края на работен ден около 15 май. Подкрепата, съдействието и улесненията на подобни
събития от страна на общината е съществено за окуражаването на повече организации да
популяризират алтернативните на автомобила начини на придвижване.
Добра практика в чужбина е неделното затваряне на градски булеварди и улици
през лятото. Така публичното пространство става гъвкаво за използване - в деня с наймалък автомобилен трафик хората могат да използват пространство на пътищата като
места за отдих, култура и забавление. Улиците оживяват с разхождащи се хора,
велосипеди, ролери; карнавали, музиканти, танци, театър, работилници ... По този начин
по забавен и приятен начин хората са стимулирани да оставят автомобилите си. В София
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началото се поставя през 2010 год. с фестивала „София диша”, провеждан на ул.”Цар
Иван Шишман” и постепенно разширява обхвата си – пл.”Независимост”, ул.”Пиротска”.
Присъединяването на повече улици към „неделната почивка”, особено тези между
парковете, градските градини и пешеходните зони, ще даде възможност на повече хора да
се насладят на спокойната София и да даде по-приветлив вид на града.
Стимулирането на кампании за пътна безопасност и толерантност на пътя би
спомогнало всички да споделим общото градско пространство, без да застрашаваме
живота и здравето на околните. От 2007 г. всяка година Европейската комисия определя
Европейски ден за пътна безопасност. Това е конференция за запознаване с
последните проучвания за пътната безопасност и споеделяне на опита на градовете. В
много градове се организират кампании и събития по повод Европейския ден без
автомобили.
Считано за най-важното международно събитие за велосипедно планиране и транспорт е
конференцията VELO-CITY. Тя привлича над 1000 делегати от над 50 страни.
Конференцията е място за среща на хора, ангажирани с велосипедна политика,
популяризиране и предоставяне на велосипедна инфраструктура. Срещат се политици,
представители на общини, на неправителствени организации, на бизнеса, преподаватели
и студенти; урбанисти, архитекти, инженери, социолози, еколози. Целта е да се сподели
най-новото знание на световно ниво, положителни примери в областта на велосипедното
планиране и транспорт.

7.5. Платформа за споделяне на велосипедни маршрути
Много често хора, които карат
велосипед отскоро или не познават
добре квартала, преминават по
големите булеварди, където е шумно,
мръсно и опасно. Велосипедната
инфраструктура
се
изгражда
последователно, но изисква време и
много средства. Създаването на
онлайн платформа за споделяне на
велосипедни маршрути ще даде
възможност на велосипедистите да
планират своя маршрут, отговарящ
на
техните
лични
предпочитания.
Намирането
на
подходящ маршрут ще окуражи
повече хора да изберат велосипеда
за своето пътуване и ще подобри
тяхната сигурност на пътя.
Центърът за градска мобилност стартира първи етап от изграждането на такава
платформа, която е с ограничени възможности – въвеждане на GPS маршрут и
отбелязване на опасни места или забележки. Втори етап следва да включи въвеждане на
маршрут и характеристиките му, търсене на маршрут от точка до точка и създаване на
велосипедна карта с добри маршрути за каране на колело. На трети етап следва
интегрирането на велосипедната карта с платформа за планиране на градско пътуване с
всички видове транспортни средства.
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7.6. Издаване на карта на велосипедните маршрути
Добра практика за популяризиране на велосипедния транспорт е издаването на печатна
велосипедна карта - с обозначени велосипедни паркинги, велосипедни магазини и
работилници, маршрути, чешми, информация за комбиниране с обществения транспорт,
обществени велосипеди, съвети за безопасно колоездене, полезни връзки, информация на
английски език.
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8. ФИНАНСИРАНЕ
Дейностите по реализация на велосипедния план могат да бъдат финансирани както от
собствени средства на Столична община и Центъра за градска мобилност от националния
бюджет, а също така и от множество програми за развитие на Европейския съюз.

8.1. Децентрализирани програми за финансиране на Европейския съюз:
Оперативна програма Регионално
публичната инфраструктура;

развитие

в

подкрепа

на развитието

на

Оперативна програма Транспорт в подкрепа на развитието на транспортната
инфраструктура;
Оперативна програма Околна среда в подкрепа на развитието на публична
инфраструктура за управление на отпадъци и отпадни води, повишаване на
туристическата стойност на природните ресурси чрез тяхното опазване,
дребномащабна туристическа инфраструктура, популяризиране и развитие на
човешките ресурси;
Оперативна програма човешки ресурси в подкрепа на развитието на човешките
ресурси в сферата на туризма и услугите;
Информация за конкретните приоритети на тези програми, които мерките в настоящия
план изпълняват и за които може да бъде получено финансиране, условия за
кандидатстване и срокове може да бъде открити на интернет адрес http://www.eufunds.bg.
Конкретен пример за подобна възможност е текущата обява на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с определен срок за подаване на предложенията по
схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", операция
1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие".
Това е третата поред схема по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, свързана с подкрепа за подобряване
на физическата и жизнената среда в българските градове. Столична Община е сред
избираемите 36 общини центрове на агломерационни ареали. В изброените допустими
дейности за подкрепа по тази схема могат да бъдат финансирани изграждането на
велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти,
включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци и създаване на
достъпна архитектурна среда. Краен срок за подаване на проектни предложения:
11 януари 2013 година.

8.2. Централизирани програми за финансиране:
Транснационална програма за сътрудничество в Югоизточна Европа http://www.southeast-europe.net/en/ и INTERREG IVC - http://i4c.eu/ в подкрепа на
обмен на добри практики, развитие на сътрудничество, планове за развитие и
популяризиране устойчив транспорт и управление на околната среда и туризма;
Програма
Интелигентна
енергия
за
Европа
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm - в подкрепа на развитието на
енергийно ефективен и екологично чист транспорт (вкл. подобрени условия за
велосипеден транспорт)
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Дейности в рамките на Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации http://www.enterprise-europe-network.bg в подкрепа на мерки за засилване на
конкурентоспособността и иновативността на малките и средните предприятия чрез
иновативни дейности, свързани с използването на информационни технологии,
екологични технологии и на възобновяеми източници на енергия;
Седма рамкова програма - инструмент на ЕС за проучване, технологично развитие и
демонстрационни дейности в почти всички научни дисциплини. Една от десетте
теми на Програмата е транспорт. Основна инициатива за подкрепа на велосипедния
транспорт е CIVITAS. Нейната цел е постигане на решителен напредък чрез
тестване на амбициозни идеи и стратегии за интегриран градски транспорт. Обяви
за
набиране
на
проекти
могат
да
се
потърсят
на
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.

8.3. Други източници на финансиране
Чрез партньорства с бизнеса и гражданските неправителствени организации е възможно
да бъдат привлечени средства от Финансовия механизъм на Норвежката програма
(http://www.eeagrants.org/),
Българо-швейцарската
програма
за
сътрудничество
(http://www.eufunds.bg/bg/page/20) и програмите на посолствата на Япония, Холандия,
Великобритания, Дания и САЩ - http://www.americaforbulgaria.org и други.
Меки мерки, културни прояви, промоционални кампании и иновативни дейности за
привличане на различни целеви групи могат да се изпълняват и чрез сътрудничество с
младежки организации чрез финансиране от Програма Младежта в действие
http://www.youthbg.info/bg/documents/ за гъвкаво финансиране на малки проекти.
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9. МОНИТОРИНГ
9.1.

Защо е нужен мониторингът?

Подпомагане на адекватно планиране – повечето стратегии и планове за развитие на
градовете обикновено дават определени насоки и направления за действие. Планирането
на адекватни мерки и конкретни ефективни решения, обаче, следва да се основава на
методично събирани данни и по възможност на статистически изводи. Правилно
събраните и систематизирани данни могат да подскажат определени идеи за подобряване
на средата, за промяна на политиките и за конкретни решения. От първостепенна важност
е определянето на методология с вид и честота на изследване на определени показатели.
Много полезно в това отношение може да се окаже партньорството с изследователски
колективи и институти.
Измерване на ефективността на прилаганите мерки и ефикасност за инвестираните
средства – много важно при прилагането на политики е измерването на фактическия
ефект от конкретни приложени мерки и тяхната полза за целевите групи. За някои мерки
е особено важно да се съберат данни още преди стартирането на мярката, за да се измери
и докаже конкретната промяна в резултат от нея.
Привличане на средства – някои донори, а също и инструменти за финансиране на ЕС
дават предимство или изискват изрично данни от мониторинг, доказващ необходимостта
от финансиране на определени дейности. Предварителната подготовка на изследвания и
наблюдения на велосипедната политика, може да се окажат решаващи за финансирането
й впоследствие.

9.2.

Мониторинг на изпълнението на велосипедния план

За постигане на целите на настоящия велосипеден план е необходимо да се следят
следните индикатори:
Брой пътувания с велосипед и пропътувано разстояние с велосипед – данни от
Индикатор 1 – Общо пропътувано разстояние, заложен в ГПОД;
Велосипедни потоци през центъра на града – данни от Индикатор 2 – Транспортни
потоци към центъра на града и степен на транзитно преминаване, заложен в ГПОД,
препоръчан за провеждане на 3 години;
Индикатор 8 – Пътнотранспортни произшествия с участие на пешеходци и
велосипедисти, заложен в ГПОД. За този индикатор е изключително важно да се
отчете в съотношение с броя на велосипедистите. Често срещана практика за
отчитене на реалната степен на пътна безопасност е статистиката за ПТП/млн.
пропътувани км.
Добре е към данните за ПТП да се записва пол, точното място на случване (за да се
определят опасните кръстовища) и причината за инцидента; Данни за ПТП могат да
се събират и от здравните заведения за недокументирани ПТП или падане от
колелото;
Индикатор 10 – Съотношения на пътуванията с велосипед и степен на локалното
велосипедно движение.
Индикатор 20 – удовлетвореност от качеството на средата за пешеходци и
велосипедисти, заложен в ГПОД
Дължина на велосипедните алеи
Дължина на велосипедните ленти
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Дължина на велосипедни маршрути
Брой места на публични велосипедни паркинги
Брой хора, използващи охраняемите велосипедни паркинги
Използваемост на публичните велосипедни паркинги
Средна скорост на придвижване с велосипед (и на останалите видове транспортни
средства)
Процент на хората, които са физически активни под 30 мин на ден /по възраст
Добра практика е изготвянето на периодични доклади (напр. на 2 години) за
велосипедното движение в града, където да се проследи развитието на инфраструктурата
и изменението на индикаторите.

9.3.

Отговорности по изпълнението на плана

За изпълнението на предложените мерки в плана следва да се изготви план за действие
или да се определят отговорни служители в съответните звена или институции за
отделните задачи.
Трябва да се посочи и отговорник по мониторинга, който да изпълнява координацията на
задачите по плана и постигането на заложените цели.

9.4.

BYPAD - Система за оценка на велосипедната политика

BYPAD (Bicycle Policy Audit) е система, разработена от международен консорциум от
велосипедни експерти като част от проект финансиран със средства на ЕС. Системата е
базирана на добри практики от различни страни и дава преглед на приложените мерки и
структури на дадена местна велосипедна политика.
Градовете и регионите могат сами да направят оценка на велосипедната си политика чрез
анализ на силните и слабите страни. Така получават конкретни препоръки за подобряване
на политиката си в бъдеще. Цялата верига за оценка на качеството на политиката се
състои от 9 модула, които се влияят по между си и определят крайния резултат от
оценката, на база на която се изготвя план за действие.
Повече от 170 града и региони в 24 страни вече са се убедили в примуществата на BYPAD
и са започнали да подобряват средата си за велосипеди чрез прости, бързо работещи и
финансово ефективни мерки.
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10. ВЕЛОСИПЕДНА ПОЛИТИКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Обликът на града, качеството на средата, начинът на използване на публичните
пространства е резултат от сложни взаимодействия на вземане на политически и
експертни технически решения, на компромисни варианти с всички заинтересовани
страни, на финансови възможности. Комуникация с гражданите и др. Във всяка една
стъпка е добре да се премислят възможно повече варианти, за достигане на попълноценни решения.
„Вмъкването” на велосипедното движение в структурата на града може да се разглежда
като една добра причина да се направят подобрения в градската среда. Затова и
действията за развитие на велосипедния транспорт могат да се считат, че са в услуга на
всички граждани.

10.1. Действия за успешна велосипедна политика
Силна и постоянна велосипедна политика. Мерките за насърчаване на
велосипедното движение вървят ръка за ръка с мерки за редуциране на
автомобилното;
Ясен бюджет за велосипедна инфраструктура, управление и мониторинг;
Поемане от Центъра за градска мобилност на темата „велосипеден транспорт” - в
контекста на препоръката в ГПОД „Утвърждаване на ЦГМ като генератор на
модернизацията на столичната транспортна система”. Това са дейности по
координацията на проектиране, изпълнение и поддръжка на велосипедната
инфраструктура, инициативи за популяризиране на велосипедния транспорт като
част от политиката за градска мобилност, връзки с граждани и неправителствени
организации. Събития като Европейска седмица на мобилността могат да бъдат найуспешни в координация с различни действия за утвърждаване на нова култура за
градска мобилност; Посочване на отговорен служител, който да бъде лицето на
общината по велосипедни въпроси (т.нар. „г-н Вело”). Крайно желателно е този
служител да кара велосипед.
целесъобразно е сформирането на велосипедна комисия, която да обсъжда
текущите велосипедните въпроси на града - такива комисии функционират в много
европейски градове – Вроцлав, Виена, Братислава и мн.др.;
квалифициран екип, занимаващ се с велосипедната инфраструктура, запознат с
новостите, добрите и лошите практики в областта;
Политика на планиране с мисъл за велосипедистите – при всеки проект за ново
строителство, реконструкция или основен ремонт на улица или обществено
пространство да се помисли за преминаването на велосипедисти, дори и то да не е
включено във велосипедния план. Едновременното изграждане ще спести средства
на общината и неудобствата, ако това велотрасе се добавя в последствие
Улесняване комуникацията между служителите от различни институции и звена в
общината, свързани пряко или косвено с велосипедната инфраструктура –
транспортна инфраструктура, организация на движението, СДВР, проектанти,
изпълнители, заинтересовани неправителствени организации и др.
Обмяна на опит и добри практики в областта на транспортната политика и
велосипедния транспорт с други европейски градове.
Така например София би могла да се присъедини към Асоциацията на
транспортните власти на европейските метрополиси (EMTA-European Metropolitan
Transport Authorities http://www.emta.com). Нейни членове са повечето европейски
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столици: Париж, Лондон, Мадрид, Амстердам, Копенхаген, Брюксел, Стокхолм,
Берлин, Виена, Прага, Варшава, Будапеща, както и други големи европейски
градове.
Информация за градска мобилност може да се намери още в портала за градска
мобилност http://www.eltis.org, част от програма Интелигентна Енергия Европа.
Стимулиране на общинските служители да използват велосипед (личният пример
има изключително голямо въздействие);
Партньорства с неправителствени и други организации;
Отвореност и комуникация с гражданите – публикуване в публичното интернет
пространство на плановете за велосипедна инфраструктура; доклади и анализи на
велосипедното движение; улеснено приемане на предложения и сигнали от
гражданите включително и по електронен път; създаване на възможност за
коментиране – интернет форум, обществени обсъждания и т.н.
Следене за различни възможни източници на финансиране на велосипедна
инфраструктура и на система за обществени велосипеди.

10.2. Прозрачност на политиката и комуникация с гражданите
Все по-голямо значение има прозрачността и комуникацията с гражданите. Добра
практика е предварително запознаване с плановете и проектите, конкурсното начало за
обекти и обществени пространства с особена важност.
Успешната велосипедна политика намира своя израз в публичното интернет пространство
- отделна страница или секция в интернет страницата на общината или общинските
транспортни власти. Там могат да бъдат публикувани плановете за велосипедна
инфраструктура; доклади и анализи за велосипедното движение; да се приемат
предложения и сигнали от гражданите за велосипедната инфрастрктура включително и по
електронен път; да се създаде възможност за коментиране – интернет форум, обществени
обсъждания и т.н.
И в момента на интернет страницата на ЦГМ има раздел велосипеден транспорт, където е
разположена платформата за споделяне на велосипедни маршрути.
Добра практика е създаването на офиси за информиране на гражданите за възможностите
за градска мобилност.

10.3. Идентичност и дизайн
Високото качество на проектиране и изпълнение на
велосипедна инфраструктура и градското обзавеждане
има въздействие върху качеството на цялата градска
среда.
То
индикира,
че
общината
уважава
велосипедистите и привлича повече велосипедисти.
Все по-популярно е градовете да имат велосипедно лого,
което съпровожда всяка велосипедна инфраструктура и
кампания. Затова от значение е създаването на единен
„велосипеден” стил в изготвянето на велосипедната
инфраструктурата, настилки, детайли, сигнализация,
конкурсно начало за дизайн на лога, сигнатури, табели за
ориентация, велосипедни стойки и паркинги и др.
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10.4. Разработване на пакет от документи, допълващи настоящия план
за развитие на велосипедния транспорт
Подробно разработване на велосипедни маршрути в центъра на града, интегрирано
с транспортно-комуникационно решение за целия център – вкл. мерки за
успокояване на трафика, разрешаване на обратно велосипедно движение по
еднопосочни улици, създаване на велосипедни булеварди – улици за провеждане
на главно велосипедно направление с предимство за велосипедистите на
кръстовищата и др.;
Изготвяне на схема на зоните с успокоен трафик/ ограничение на скоростта 30 км/ч
в София;
Проучване и изготвяне на план за въвеждане на система от обществени
велосипеди;
Изготвяне на проекти за подобряване сигурността на опасни за велосипедистите
кръстовища;
Изготвяне и поддържане на схема на велосипедните паркинги и стойки – брой
места, вид на съоръжението, използваемост и др.
Разработване на крайградски маршрути за отдих;
Създаване на велосипедни културни маршрути;
Изготвяне на предложения за изменение на нормативната уредба за велосипедната
инфраструктура,
както
препоръчва
работна
група,
създадена
със
Заповед № РД-09-01-92/21.03.2012 г., съгласно решение т.4 по Протокол № 7/
21.05.2012 г.:

„Работната група препоръчва нормативната уредба в областта на велосипедната
инфраструктура и велосипедното движение да бъде актуализирана и
хармонизирана с нормативните документи и с добрите практики в държави с развит
велосипеден транспорт, например (но не само): ширини на велосипедни трасета,
допустими надлъжни наклони, минимални радиуси на завиване, сигнализация и
маркировка, велосипедни паркинги, промяна на нормите за бус-лентите и
съмвестяване на велосипедното движение с бус-ленти и др.”
Разработване на велосипедно лого на София на конкурсно начало. Велосипедното
лого съпровожда всяка велосипедна инфраструктура и кампания, създава
идентичност и символизира единна целенасочена велосипедна политика на града.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица Пр1.1: Велотрасета, предвидени за изпълнение 2013-2015 г. от Програма за
развитието на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г.
№

фаза

трасе

дължина стойност категория ИП/РП СМР
км

По бул. "Академик Иван Гешов" от бул.
Цар Борис III до бул. България

0,9

Борисова градина I част (от бул. Евлоги
и Христо Георгиеви до бул. П. Яворов)

2,3

3

Южен парк I част (около НДК - бул.
Витоша, бул. Фр.Нансен до бул.
България) - рехабилитация

4

1

РП

хил.лв.
400

транзитно
2012

2013

800 за отмора и
развлечение

2012

2013

2,2

400 довеждащо

2012

2013

Южен парк ІІ-ра част (от моста на
влюбените през пасарелката над река
Перловска при ул. Янко Забунов до
Южен парк III част) - рехабилитация

2,3

400 за отмора и
развлечение

2012

2013

5

По бул. П.Евтимий от 20 у-ще (ул. Княз
Борис I) до Френската гимназия (ул.
Г.С.Раковски) и връзка с Южен парк I
част - рехабилитация

0,8

200 довеждащо

2012

2013

6

няма По бул. Генерал Скобелев и бул.
Патриарх Евтимий от Руски паметник
до ул. Княз Борис I

0,7

230

транзитно

2012

2013

довеждащо

2012

2013

0,8

250

0,6

400 довеждащо

2012

2013

Лъвов мост -пл. "Св. Неделя"

0,9

220 довеждащо

2013

2014

транзитно

2013

2014

2

7

8

РП

РП

връзка по ул. Ангел Кънчев до ул.
П.Парчевич и ул. Христо Белчев (127
СОУ) и продължение на трасето по ул.
Ангел Кънчев от 127 СОУ до пл.
Гарибалди и пл. Св.Неделя

няма По ул. Бъднина от ул. Филип Аврамов
до продължението на бул. Андрей
Сахаров

9

10

РП

Южен парк III част (от кръстовище бул.
П.Тодоров - бул. Гоце Делчев до
кръстовище бул. Черни връх - бул.
Никола Вапцаров)

1,5

400

11

РП

Южен парк III част

1,7

500 за отмора и
развлечение

2013

2014

12

РП

По ул. Княз Борис I и ул. Цар Самуил

0,7

230 довеждащо

2013

2014

13

РП

Кръстовище бул. Вапцаров-бул. Черни
връх - Хладилника - ул. Сребърна до
западен вход на Зоопарк

1,6

520 за отмора и
развлечение

2013

2014
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14

РП

15

Парк "Вл. Заимов"

0,6

210 за отмора и
развлечение

Трасе по бул. България от бул. Гоце
Делчев до Околовръстен път

2,2

770

16 ПКТП жк.Люлин
17
18

РП

7

2013

2014

транзитно

2013

2014

2 700 довеждащо

20132014

2014

Трасе по бул. Тодор Каблешков от бул.
Братя Бъкстон до бул. Цар Борис III

0,4

140

транзитно

2014

2015

По бул. Н. Вапцаров от кръстовище с
бул. Черни връх до Борисова градина

2,5

880

транзитно

2014

2015

19 ПУП Велотрасе – ж.к.Студентски град

6

2 500 довеждащо

2014

2015

20 ПКТП връзка жк.Люлин - център

5

2 000

транзитно

2014

2015

770 довеждащо

2014

2015

транзитно

2014

2015

2015

парк "Вл. Заимов" - пл. "Св. Неделя"

21

2,2

22 ПКТП Велотрасе – жк. Младост (Студентски
град) - център (етап МС Стадион
В.Левски - Интерпред (МС Ж.Кюри)
23

РП

Борисова градина II част - лесопаркова
част - река Новачица, Ловен парк,
Симеоновско шосе до Зоопарк (на 3
етапа) (пресичане с остров при разклона
за Ловен парк)

24 ПКТП ж.к. Люлин - Банкя
25

Трасе от ж.к.
Камбаните

Младост

4

до

м.

3,0

2 500

9,0

3200 за отмора и
развлечение

2015

9,5

3 500 за отмора и
развлечение

2015

1,6

520 за отмора и
развлечение

2015
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Използвана документация и литература
1. Зелена книга „Към нова култура за градска мобилност”, Европейска комисия, 2007;
2. План за действие за градска мобилност, Европейска комисия, 2009;
3. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.
4. План за развитие на Столична община 2007 – 2013 г.
5. Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област
София за периода 2012 – 2020 година
6. Изменение на Общ устройствен план на Столична община, 2009 г.
7. Генерален план за организация на движението на територията на Столична
община, 2010
8. C.R.O.W. Design Manual For Bicycle Traffic, 2007, посочена като референтна книга в
раздел „Пътна безопасност” на уебсайта на Европейската комисия;
9. Барометър на обществения транспорт на Асоциацията на транспортните власти на
европейските метрополиси EMTA, 2009, публикуван 2012 г.
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Участници в изготвянето на План за развитие на велосипедния
транспорт на територията на Столична община 2012-2017 г.
Екип, разработващ План за развитие на велосипедния транспорт на територията
на Столична община 2012-2017 г.:
Петя Петрова
архитект

ръководител, експерт

petya.petrova@velobg.org

Радостина Петрова
еколог

експерт

сдружение „Велоеволюция”
radostmarinova@gmail.com

Михаела Райкова

експерт

сдружение „Велоеволюция”
mihaela.raykova@velobg.org

Калоян Донев

експерт ИТ

сдружение „Велоеволюция”
kdonev@velobg.org

Иво Делин

експерт ИТ

сдружение „Велоеволюция”
ivo.delin@velobg.org

Работна група за велосипеден план на София, 2011 година
сформирана със заповед № РД-09-01-92/21.03.2012 г. на Кмета на Столична община

Зафир Зарков
председател

Общински съветник

инж.Деляна Сеченска

Главен
архитект,
градоустройтво”, СО

инж. Стефанка Брадварева

директор на ОП „София проект”

инж.Петър Терзиев

Директор на ОП „Софпроект ОГП”, представляван от
инж.Ангел Янев
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