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Обзор на подхода

Основни стъпки:

• Стратегическа политическа рамка и
План за действие

• Разработване на норми за
проектиране

• Предложения:
– Изграждане на транзитни маршрути

– Пилотен проект: Велосипедни трасета в
Южен парк



Полза от велосипедно движение

Много са ползите от велосипеда: 
• Намаляват се задръстванията
• Няма замърсяване на въздуха и шум
• Укрепва здравето
• Спестява време, особено при задръстване на

улиците
• По-малко опасно от автомобилите за

останалите участници в движението
• Предлага свобода и независимост
• По-малко разходи при покупка, експлоатация и

поддържане в сравнение с леката кола
• Паркирането е лесно и изисква по-малко място
• Гъвкавост и удобство
• Удоволствие от движението!



Стратегическа политика: Велосипедно
движение

• По-добро интегриране: 
– С други стратегии и планове
– Свързаност и удобство при използване на градската

велосипедна мрежа и интегриране с останалите видове
транспорт

• Удобство на велосипедното движение като реална
алтернатива

• Велосипедното движение като неразделна част от
стратегията за зоните и коридорите (преразпределение
на уличното пространство) 

• Осигуряване на удобства при изграждането
• Отчитане на опасностите за велосипедистите при

проектиране на безопасни трасета
– Повишаване на реалната и осезаемата безопасност и

сигурност
• Комплексна програма за изграждане на вело паркинги в

целия град;
• Поддържане на велосипедната инфраструктура
• Популяризиране сред потенциалните велосипедисти



Категории велосипедни трасета

• Велосипедистите обикновено предпочитат
отделни трасета: 

– Предлагат безопасни, бързи пътувания, 
– Не е необходимо да споделят мястото с

останалите участници в движението. 

• Реалността е различна:
– Мястото на улицата е ограничено
– Бюджетът за инвестиции е ограничен
– Необходимост от съобразяване с останалите

участници в движението

• Предлаганата йерархия на мрежата трябва да
е ясна – 3 големи категории:

– Транзитни трасета
– Довеждащи трасета
– Вело-алеи за отдих



Транзитни трасета

• Представляват сърцевината на велосипедната мрежа
• Осигуряват бърза и директна връзка между отделните

райони и централна градска част
• Конкурират личните автомобили и обществения

транспорт по време за пътуване
• Главно в радиално направление
• Полезни са основно за опитните велосипедисти и големи

разстояния
• Висока степен на независимост, не делят място с

пешеходци
• Безопасността и покритието на маршрута не е

необходимо да са с висок стандарт (очакват се опитни
велосипедисти)

• Отделни велосипедни трасета или отделени ленти от
пътното платно (не тротоара)



Довеждащи трасета

• Образуват гъста мрежа от трасета в отделните райони
• Връзка с транзитните трасета и вело-алеите за отдих
• Покриват всички важни точки на произход –

предназначение в даден район
• Предоставят добри условия за велосипед, при високи

стандарти за безопасност, но с ниска скорост
• Подходящи за всички ползватели, но най-важни са

младите и случайните ползватели
• В името на безопасността, трасетата са разположени на

тротоара или по отделно трасе, където е възможно
• Когато са разположени на тротоара, трябва да се вземе

предвид дали споделят тротоара с други участници или
ползват отделна лента

• Наличие на безопасни точки за пресичане при
взаимодействие с автомобилното движение



Вело-алеи за отдих

• Образуват специфична мрежа в паркове и зони за отдих

• Създават връзка с привлекателни околности на града

• Предоставят благоприятни условия за велосипедно
движение с цел да привлекат повече хора

• Обикновено не са предназначени за ежедневно
придвижване, но се използват и за това

• Важна е безопасната и приятна обстановка

• Необходима е адекватна връзка с довеждащите трасета
(или съответно транзитните трасета)

• Основно независими трасета, преминаващи през различни
теренни условия (наклона е разнообразен)



Предложение за велосипедни трасета



Южен парк
Велосипедни трасета

• Значение на общественото обсъждане
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