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ВЕЛОСИПЕДНА 
МРЕЖА 

 

 

 

ПРЕДГОВОР 

 

Този документ с съставен на база на информационния 

пакет за град Мартин, в рамките на проекта Trendy Travel. 

Той се състои от три проучвания: 

 

1. Маршрути за  мрежата от велоалеи; 
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2. Индустриални зони и връзката им с мрежата велоалеи в Мартин; 

3. Подобрения на маршрутите за придвижване с велосипед в град Мартин – Проучване за проектирането. 

 

Трите брошури разглеждат проблемите, свързани с мрежата велосипедни алеи на града и са на разположение на 

словашки език. Повечето общи части на тези три брошури са обобщени и представени по-долу.  

 

 

 

 

 

  

 

            

1. ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
НА МРЕЖА ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ 

 
 

Мрежата от маршрути за придвижване с 

велосипед се състои от свързани велосипедни 

алеи и връзки/кръстовища създадени, за да 

обслужват нуждите от придвижването с 

велосипед. Функционалността се състои в 

преките и безопасни връзки между началните 

и крайни точки – съседни райони. 

Функциониращата мрежа от велосипедни 

алеи ще помогне на придвижващите се с 

велоспед да създадат (на ум) карта, която им 

позволява лесно да се ориентират в сложна 

мрежа от транспортни линии, скорости и 

безопасност с най-малко 

алтернативни/заобиколни маршрути. При 

създаването и обработването на 

документацията по проекта за велосипедни 

алеи, е нужно да се следват основни 

изисквания: пряка връзка,  доспъпност, 

безопасност, високо качество на изпълнение, 

привлекателност на заобикалящата среда и 

лесна поддръжка. 

 

 

1.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ 
ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖА  
ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ 

 

     

1.1.1. Пряка връзка 

Правилно планираната велосипедна 

инфраструктура  предлага на велосипедиста 
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възможно най-прекия път до целта му - с минимални отклонения/заобиколни маршрути. Повечето велосипедисти 

посочват  гъвкавостта на велосипеда при преминаването по различни типове пътища като предимство, но също и не 

малкото ограчения за велосипедите на пътя. 

Повишаването на безопасността помага на велосипедиста да не използва отклонения/заобиколни маршрути, които 

увеличат времето на пътуването му  и  разстоянието до желаната цел. 

В много проучвания, велосипедистите споделят, че предпочитат по-опасните и по-близки велосипедни секции, ако са по-

преки и се стига по-бързо до целта, в сравнение с по-безопасните, но дълги маршрути. Най-практичното използване на 

велосипеда е в случаите когато той е по-бърз от автомобила.  

В град с проблеми с местата за паркиране и   

еднопосочени улици, много шофьори избират 

да се придвижват с велосипед, защото е по-

бързо. Затова, спестяването от времето за 

пътуване е сред силните аргументите при 

реализиране на дейности за промяна на 

поведението и избора на начин за 

придвижване. С други думи, велосипедистите 

няма да приемат нов и удобен велосипеден 

маршрут, ако не е по-бърз и по-пряк. Това е 

валидно за опитните велосипедисти. Децата и 

възрастните   велосипедисти изискват повече 

сигурност.  

1.1.2. Непрекъснатост на придвижването с велосипед 

Велосипедната мрежа трябва да е съгласувана, да свързва всички начални точки и желани дестинации, така че 

велосипедиста да може да достигне всяка част на териториалната единица. Видът и структурата на мрежата зависят от 

възможностите на пътната мрежа, заобикалящата среда, собствеността и управлението, безопасността и други. 

Велосипедните маршрути за достигане до желаното място, които не продължават  при кръстовища със светофари, заради 

строителни дейности или поддръжка, възпрепятстваща пътуването по маршрута намаляват ефективността на вложените 

инвестиции. 
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1.1.3. Безопасност на придвижването с велосипед 

Добре планираната велосипедна мрежа осигурява намаляване на  конфликтните ситуации между велосипедисти и водачи 

на моторни превозни средства. Велосипедистите на пътя са най-застрашени заради  незащитената си позиция и голямата 

разлика в скоростта при сблъсък. При сблъсък автомобилист-велосипедист, велосипедистът не може да  бъде победител. 

Архитектите на велосипедни алеи могат да повлияят на безопасността на пътния трафик като предложат правилните 

мерки. Въпреки, че идеалният вариант е разделянето на велосипедните алеи от пътищата за моторизиран транспорт, 

изпълнението на подобно изискване в рамките на  вече застроената площ е невъзможно. Възможно е велосипедистите да 

се пренасочат към по-ненатоварени участъци, да се позволи частично еднопосочно движение (велосипедистите в двете 

посоки, моторните средства – в една), да се приложат мерки за намаляване на трафика, за осигуряване на безопасно 

преминаване през връзки/кръстовища. Видимостта на велосипедистите в трансопртния поток е важен компонент, който 

повишава сигурността. Паркираните автомобили, растителността, бариерите на пътя, глухите завои/обръщания, 

шумовите бариери и други, намаляват видимостта на велосипедистите. В такива случаи е необходимо да се привлече 

вниманието на шофьорите към велосипедистите чрез вертикални пътни знаци. Една от най-ефективните мерки за 

повишаване на безопасността на велосипедистите е въвеждане на ограничение на скоростта от 30 км/ч. Ако то е 

подходящо приложено, може да се окаже че не е необходимо да има отделни велосипедни алеи. 

Всички велосипедисти могат сами да повишат безопасността си на пътя, като се „виждат” – през нощта да имат 

осветители,  да носят светоотразяващо облекло, каска.  

 

 

 

 

1.1.4. Качествено изпълнение и атрактивна заобикаляща среда 

Качественото изпълнение на велосипедна мрежа и привлекателна заобикалящата я среда –  качеството на настилката на 

пътя – имат значителет ефект за използването и. Дупките, неравностите, корените на дърветата също са неприятна част 

от пътя, както за водачите на моторизиран транспорт, така и за велосипедистите. Намалената   скорост и комфорт на 

пътуването,  повишеният  риск от повреда на велосипеда се отразяват демотивиращо на велосипедистите. Но, това не 

означава, че  алеята е напълно безполезна. Както всички пътища, така и велосипедните алеи се нуждаят от периодична 

поддръжка, за да предоставят комфорт. Привлекателността на велосипедната алея зависи и от заобикалящата я среда. 
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Колкото повече заобикалящата я среда е по-привлекателна,  толкова по-голям е шансът на алеята да е успешна, харесвана 

и използвана за ежедневни пътувания.  

Добре е маршрутите да минават покрай реки, зелени 

площи и паркове (ако е възможно). Привлекателността 

на заобикалящата среда е обвързана с чувството за 

социална сигурност на даденото място, особено когато 

е тъмно или сумрачно. Тъмни или слепи тунели, 

подлези, места с по-малко хора или човешка дейност 

(например изоставени фабрики, зали или ненаселени 

места, клубовете през нощта) понижават 

привлекателността на даден маршрут и му създават 

лоша репутация. 

 

1.1.5. Взаимна толерантност на участицитена 

пътя                                                   

Качеството и безопасността на придвижването с 

велосипед могат да бъдат частично повлияни от 

взаимната толерантност между велосипедисти, 

пешеходци и автомобилисти. При използването на 

разнообразни превозни средства се случват 

произшествия, защото отсъства взаимна толерантност 

на участниците в движението. Въпреки, че невинаги 

водачите на автомобилния транспорт са виновни, 

велосипедистите и пешеходците са най-потърпевши, 

те понасят най-голяма щета и са с най-много 

наранявания.  

Подходящото обучение за толерантност на пътя не 

трябва да е част само от образователната програма, но 

и културните и социалните институции трябва да се 

съсредоточават върху него. Например, по пътя към 

историческата част на град Мартин (Словакия) има 

ограничение, което гласи „Не можете да продължите 

на велосипед”. Всеки велосипедист е задължен да 

слезе от велосипеда си и да премини пешеходната зона 
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ходейки. По време на разглеждането на проекта за пешеходната зона в Мартин, ние издействахме велосипедистите да 

могат да влизат в нея свободно, като бъде запазено предимството на пешеходците. За съжаление, неприемливото 

поведение на някои велосипедисти спрямо пешеходците предизвика поставянето на знака „Влизането забранено”. 

Взимайки под внимание опита и на други словашки общини (например Кошице), ние решихме да не предлагаме 

въвеждане на велосипедни алеи в пешеходните зони. В Кошице, велосипедистите и пешеходците не спазваха алеята. 

Тези примери доказаха, че качеството и безопасността на придмижването с велосипед не зависят само от връзката 

велосипед – автомобил, но и от отношението на велосипедистите към пешеходците и обратно. Това е другата причина да 

възпитаваме ползвателите на превозните средства в толерантност, разбиране и добро отношение. В рамките на проекта 

Trendy Travel ние съзнателно установихме сътрудничеството с детски градини и начални училища в обучението по 

безопасност на движението, за да се учат децата как да се държат на пътя и като пешеходци и като велосипедисти.  

 

1.2. ВЪЗМОЖНА ЙЕАРАРХИЯ НА ВЕЛОСИПЕДНИТЕ МАРШРУТИ В РАМКИТЕ НА    
                        ВЕЛОСИПЕДНАТА МРЕЖА НА ГРАДА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Основна – Главна ос 
 

• основни велосипедни алеи, от значение за целия град 

•  високо качество на изпълнение – ако ситуацията позволява, отделете велосипедния от автомобилния трафик 

• главните оси са пряка връзка между началните и крайни точки на велосипедния маршрут 

 

 

 

 

1.2.2. Второстепенна  – Вторична ос 
 

• основни велосипедни алеи за отдих, от значение за целия град и регион  

• високо качество на изпълнение от гледна точка на преоритета за развиване на туризма, достъпност за всички 

възможни лица, включително хора в инвалидни колички, мултифункционалност на коридорите 

 

 

 

 

1.2.3. Третостепенна – Третична ос 
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• всички други връзки за придивижване с велосипед в рамките на града 
 

 

 
2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА 
МРЕЖА  

 
 
Проектирането на велосипедните алеи е необходимо, за да има основни критерии за оценка: преки връзки, 
гладкост, безопасност, качество на изпълнение, привлекателност на заобикалящата среда, възможности за 

поддръжка.  
 
 
 
 
 
Тези критерии могат да бъдат 

изразени  чрез следните принципи: 

 

 

• Унифицирана, лесна за 
разпознаване пътна настилка 

• Ясно изразен релефа на 
настилката 

• Подходящо пространствено 
конфигуриране  

• Възможност за добрра видимост, 
особено на връзките/ кръстовища 
и завои 

• Маршрутите да минават през 
привлекателни и безопасни 
места 

• Възвишенията, поддръжката и 
обиколните маршрути да са 
минимални, за да не повлияват 
негативно на използването на 
алеята. 

 

 

 

Има три вида алеи: 
 

• Единични, отделени  
велосипедни маршрути  

• Велосипедни алеи и пътеки, 
физически отделени 

• Велосипедни алеи и пътеки, 
визуално отделени 
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2.1. ВИДОВЕ ВЕЛОСИПЕДНИ МАРШРУТИ 

 

 

 

 

2.1.1. Споделено ползване на пътя – 
велосипедисти – автомобилисти 

 

В някои случаи (при скорост на автомобилния трафик 
до 40 км/ч и ниска дневна интензивност на 
моторизирания трафик - до 4 000 моторни превозни 
средства/24 ч) е препоръчително т.нар. комбинирано 
придвижване. Велосипедистите се движат при 
основния транспортен поток, извън 
алеите/очертанията, защото движението им по 
алеите/очертанията (парадоксално) щяло да намали 
безопасността им. Такива секции често са съчетани с 
т.нар. къси велосипедни алеи, по които 
велосипедистите преминават през 
връзки/кръстовища, или елементи, които забавят 
трафика. В градските зони, т.нар. зона 30, и 
навсякъде, където има нискоскоростна връзка  и 
малка интензивност на автомобилния трафик, 
отделянето на велосипедистите рядко помага за 
повишаване на безопасността. Факт е, че отделянето 
на велосипедистите на пътища с по-голям брои връзки 
е свързано с повишаване на пътно-транспротните 
произшествия. Велосипедни алеи от този тип не са 
задължителни, ако в общия проект на пътното платно 
са предвидени елементи за забавяне на трафика, 
които гарантирано намаляват скоростта на моторните 
превозни средства.  
 
 

.                    
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 2.1.2. Споделено ползване на пътя – 
велосипедисти – пешеходци 
 

Използването на една и съща настилка от 
велосипедисти и пешеходци се препоръчва 
само при условия при които липсва 
пространство и друга възможност. Ако е 
необходимо, има едно правило: всеки 
велосипедист трябва да мисли за 
пешеходците като за по-уязвимите участници 
на пътя. При комбиниране на велосипеден и 
пешеходен трафик, трябва да  се отговори на 
следните въпроси – колко е важен 
предлагания проект на алея за велосипедисти 
и пешеходци и дали са внимателно обмислени 
всички положителни и отрицателни страни. 
Има две основни възможности за общото 
пространство: 

• Велосипедистите и пешеходците да не 
са разделени – предимство е 
максималната свобода за движение и 
на двете групи. От значение е 
осигуряване на вниманието на 
велосипедистите, например чрез 
табели  “Велосипедисти, намалете 
скоростта си!” 

• Велосипедистите и пешеходците са 
разделени –  предимството е, че 
велосипедисти и пешеходци не си 
пречат на пътя и произшествията са 
по-малко. Недостатък е изискваната 
толерантност и от велосипедистите, и 
от пешеходците. Въпросът се отнася 
повече до поведението и изградените 
навици. 
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2.2. ВИДОВЕ ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ 
 

 

2.2.1. Велосипедни алеи 
 

За скорости до 50 км/ч и средна интензивност на автомобилния трафик (до 8 000 автомобила/24 ч), 
реализирането на велосипедни алеи изглежда  добро решение. Велосипедните алеи са евтини и удобни, най-
вече за опитните велосипедисти. Препоръчват се за градски пътища в застроени райони. При преминаване на 
велосипедните алеи през „кръстовищата” рискът от произшествия е повишен. Отделените с цветни линии 
велосипедни алеи от пътното платно дава възможност на велосипедистите да ги виждат. На велосипедните 
алеи не се паркира. Често, обаче, това изискване не се спазва. 

 
 

2.2.2. Единична велосипедна алея 
 

Единичните велосипедни алеи значително повишават безопасността на велосипедистите, както и 
използването на цялостната велосипедна инфраструктура над два пъти. Велосипедните алеи могат да бъдат 
еднопосочни (покрай платна, предназначени за по-високаскоростен транспорт) или двупосочни – извън 
основната  транспортна зона. Проблемът с намалената видимост и безопасност, заради паркирани 
автомобили, е сведен до минимум. Паркирането на автомобили на велосипедни алеи и връзки/кръстовища (на 
по-малко от 20 м от свързката/кръстовището) намалява видимостта и са причина за пътно – транспортни 
произшествия . Съгласно новия закон, това разстояние е  минимум 5 м. Единичните велосипедни алеи губят 
предимството си пред  знака ”Дай предимство”. От друга страна те са много ефективни и функционални  на 
светофари и връзки с улици за услуги, оборудвани с елементи за  забавяне на трафика.  
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2.2.3 Отделена с ръб велосипедна алея от основното пътно 

платно 

 

Велосипедна алея, отделена с ръб в рамките на основната транспортна 

област предлага по-голямо удобство и повишава чувството за 

безопасност, особено когато позволената скорост на пътя е над 50 км/ч. 

Въпреки това, от гледна точка на безопасността, не се препоръчва 

велосипедните алеи да се отделят  при връзки/кръстовища и светофари. 

Ако отделянето включва зелени площи, чувството за комфорт и 

безопасност на велосипедиста се повишават. Растителността при връзки 

и кръстовища не трябва да са над 1,5 м – в противен случай тя става 

бариера за видимостта и намаляват безопасността.  

 

 

 

2.3. ВРЪЗКИ/ КРЪСТОВИЩА 

 

 

2.3.1. Велосипедни кръстовища 

 

Велосипедните кръстовища са създадени на места, където е нужно да се предвидят и решат проблеми с възможни 

произшествия при директното преминаване на велосипедистите и завиване на автомобилистите. Освен разрешаване на 

основното изискване за по-голяма видимост при връзките, велосипедните кръстовища (разделящи велосипедисти и 

водачи на моторизирани превозин средства транспорт) повишават чувството на сигурност. Обозначаването и цветовото 

отделяне на велосипедните връзки намаляват сблъсъците с 36% и сериозните транспортни инциденти с наранявания/ 

последици с 56% (особено при ляв завой).  

 
Пресичане на велосипедна алея с пътно платно в рамките на пътен остров. 
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2.3.2. Кръстовища със светофари 

 

За да се избегне нарастващ брой велосипедисти на връзките/кръстовищата, в много страни в Европа са създадени т.нар. 

изнесени напред стоп линии. Те се състоят от маркирани линия за достъп и запазена зона, които в конфигурацията на 

платното се намират преди обозначението за друг вид транспорт. Позволяват на велосипедистите първи да започнат 

преминаването при зелен светофар. Такива решения са подходящи не само  за велосипедистите, но и за водачите на 

автомобили, защото  им позволява  да  идентифицират правилно велосипедистите на пътя и да  избегнат произшествия с 

тях. 

 
Варианти  за преминаване на велосипедисти  през кръстовище със сфетофари чрез изнесени напред  

стоп линии. 

 

 

2.3.3. Връзки/ Кръстовища с “Дай предимство” 

 

Велосипедните алеи и пътища трябва да преминават гладко през кръстовища с по-малка интензивност на трафика. 

Изключение са случаите, когато велосипедните алеи се отклоняват при пресичането с второстепенен път  с елементи за 

намаляване на скоростта. Такъв  проект  се предлага в случаите, когато трафикът по основния път е натоварен и 

шофьорите идват от най-близкото дясно платно. Поставянето на „блокиращи” нива/елементи (които да намаляват 

скоростта) е необходимо за осигуряване на безопасността на велосипедистите.  

На главните кръстовища, велосипедния път прекъсва, за да продължи пресичайки като велосипедна алея оборудвана с 

хоризонтален знак и символ на велосипед, по възможност.  
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Преминаване на единична велосипедна алея  през кръстовище на  второстепенен път  (по-пътя). 

 

2.3.4. Кръгово кръстовище 

 

Създаването на велосипедни алеи на кръгови връзки в градове с разрешена скорост от 30-50 км/ ч не се препоръчва, 

защото могат да бъдат използвани от шофьорите за увеличаване на пропускливостта. Това ще се намали безопасността на 

всички участници в движението и най-вече на велосипедистите. Преминаването на велосипедисте през такива 

кръстовища е изключетелно опасно при комбиниран трафик, без велосипедна алея. Средната големина на кръговия 

остров не трябва да надвишава 10 м, за да  гарантира ниска скорост на преминаване. Една възможност за повишаване  е 

общо увеличаване на площта на острова за да се изглади. В случай на средна големина на основния остров от 15-20 м, 

интензивността на автомобилния трафик е над 8 000 автомобила/24 ч. и  велосипедната алея е добро и сигурно решение. 

 

 

 

 

Пример на кръгово кръстовище със съседни отделени велосипедни алеи. 
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2.3.5. Надлези/подлези 

 

Надлези/подлези се строят в случаите, когато 

велосипедния маршрут преминава през естествена 

бариера (напр.река, двор), бърза магистрала, или 

железница. Предполага се, че броя на пътно-

транспортните инциденти се увеличава с увеличаване 

на средната скорост на моторните превозни средства. 

STN  736110 е списък на надлези/подлези за 

немоторизирани транспортни средства, създадени 

само когато скоростта на моторизирания транспорт 

на съответното място е повече от 70 км/ ч; честотата 

на моторизираните превозните средства е над  2 500 / 

час , а на немоторизирани – повече от  2 000 / час. 

 

 

 

 

 

 

 

Четири вида надлези/подлези за преминаване на велосипедисти:  

• тунели 

• подлези 

• мостове 

• надлези       
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3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ  

 

 

 

 3.1. ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 

 
Добрите възможности за паркинг за велосипеди на ключови обществени и частни места са важен елемент, които 

повлияват избора за придвижване с велосипед. При проектирането на паркинг пространството и мястото за велосипеди е 

най-важно да се съобрази позицията му спрямо крайната цел и да се дефинират техническите параметри, така че да 

отговарят на изискванията на велосипедистите. Техническите параметри следват и времето за престой на паркиран 

велосипед – краткото време за престой на паркинг (неповече от 2 часа) има различни изисквания от паркирането  за по-

дълго време. При дълготрайното паркиране (работа, училище, гара…) е важно да се обмислят структрута на местата, 

където оставения велосипед ще бъде защитен и от кражба.  

В обхвата на проектирането на местните паркинг пространства е добре да не се включват велосипедите, които се 

поставят на съществуващите стойки и тези които са опрени до тях. Много често дори стойките да се празни хората не 

оставят велосипедите си в тях. Това е знак, че те са били поставени на грешни места или имат грешни технически 

параметри.  

Основни  дестинации, където трябва да бъдат поставени паркинг съоръжения за велосипеди са: 

 

 

- Работни места  

- Образователни институции  

- Гари или по-големи автобусни спирки 

- Центъра на града – търговските центрове – ако са на достъпно 

   разстояние  

- Куртурнтит и спортни съоръжения, стадиони 

- Извънградски зони за отдих. 

 

Като се вземе в предвид това проучване, важно е да се поставят паркинг съоръжения за велосипеди в жилищните райони 

като основни точки в маршрутите. Големите жилищни райони представляват сериозен проблем, защото там зачестяват 

проявите на вандализъм. В блоковете има възможност велосипедите да се прибират вътре, за да са защитени от 

климатичните промени. Това, разбира се зависи от желанието на живеещите в блока. Ние мислим за покрити заслони за 

велосипеди в близост до жилищните райони, които да са предназначени както за живущи, така и за посетители. Тъй като 

паркирането на велосипеди в жилищните райони е дълготрайно и понякога дори за през нощта, трябва да има адекватен 

социален контрол (напр. системи с камери). 
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3. Подобряване на велосипедните алеи в гр. Мартин (The 
City Achitect Office of Martin, 2010). 

 
 
 
Тези три брошури  са част от пакета Мрежа от велосипедни алеи 
създаден от  гр. Мартин в сътрудничество с Turiec Bicycle Goup 
JUS, в рамките на проекта  Trendy Travel. 
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