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ПРЕДГОВОР

Колоезденето е най-простият и естествен начин за 
придвижване след ходенето пеш.

Въпреки че карането на велосипед е полезно, много 
градове го забравят. 

Тази брошура има за цел да обсъди и покаже предимствата 
на придвижването с велосипед, като ги подкрепи с аргументи, 
анализи и факти. 

Учудващо много са предимствата, които съчетава карането на 
велосипед: 

• Редовното каране на велосипед подобрява здравословното 
състояние и удължава живота.

• Карането на велосипед не изисква изкопаеми горива - то 
гори само телесни мазнини.

• Колоездачите спестяват място, движат се тихо и без да 
замърсяват околната среда.

• Нашите деца ще заобичат велосипеда, ако им позволим. 

• Промотирането на карането на велосипед не е скъпо, а носи 
ползи - 3 инвестирани eвро носят 5 спечелени.

Всеки, които е посетил град с голям колоездачен трафик, знае, 
че това влияе положително на социалния климат и качеството 
на живот.

На всеки, който обича разтоварващите ваканции, ние 
препоръчваме да посети градовете Грьонинген (Холандия), 
Оденсе (Дания), Ферара и Болцано (Италия). 

Ще се почувствате по-спокойни в сравнение с градовете, пълни 
с автомобили. 

Освен положителните аргументи, представени в тази брошура 
с цел да промотират придвижването с велосипед, е важно да 
запомним едно нещо: 

“Колоезденето е Емоция” – нещо, което не може да бъде 
разбрано само с числа!



Факт: Благоприятстващите придвижването с велосипед 
политики повишават дела на велосипедистите на пътя

Придвижването с велосипед е в резултат от активно промотиране на велосипедния трафик. 
Добри примери в това отношения са Фрайбург (Германия) и Болцано (Италия). Във Фрайбург 
делът на хората, придвижващи се с велосипед, се удвои чрез активното му промотиране през 
последните 20 години. Днес той е 27%. Същевременно делът на потребление на обществения 
транспорт също се удвои. В Блоцано делът на велосипедния трафик се повиши от 18 на 29 % 
само за 7 години. Постижението беше достигнато благодарение на иновативен и творчески 
маркетинг, създаването на корпоративен имидж и ясна велосипедна мрежа.
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Модално разпределение:
сравнение на европейски градове

ПРОМЯНАТА Е ВЪЗМОЖНА

Източник: Mobilitätsverhalten der Grazer Wohnbevölkerung, 2008. Amtsblatt der Stadt Freiburg, 2005. 
Corporate Cycling Bozen, 2001. Stadtplanungsamt Münster, 2001. 

Survey Bolzano: Institut Apollis. Calculations: FGM-AMOR.



Факт: Когато се говори за придвижване с велосипед, 
репликата “по-малко е повече“ е неприложима. 

По-скоро би трябвало да бъде: “повече е по-малко”. Доказано е, че увеличения дял пътувания с 
велосипеди намалява риска от инциденти. 

Проучване в Залцбург между 1992 и 2004 показа, че докато процентът на колоездачния трафик 
се е увеличил с 40 %, броят на пострадалите велосипедисти на велосипеден километър е 
намалял с 40%. Графиката ясно показва, че рискът от инциденти с велосипеди намалява, когато 
делът на придвижващите се с велосипед се увеличава.

Немският град Кил е постигнал подобни резултати. Сравнение между инцидентите с 
велосипедисти в различните държави с различна интензивност на велосипедния трафик са  
показали същите резултати.
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ПОВЕЧЕ ВЕЛОСИПЕДИ,

ПО-МАЛКО ИНЦИДЕНТИ?

Повече велосипеди, по-малко инциденти

Източник: Herry Consult/ IGF Institut Grundlagenforschung, Statistik Austria, 2004



Факт: Доказано е, че придвижването с велосипед е най-
бързия начин за придвижване в града, на разстояния до 
5 км

Няма по-добър начин за придвижване от гледна точка на гъвкавост. Представете си! С велосипед 
можете да достигате навсякъде в града и сте свободни да спирате пред всеки магазин. Можете 
да спрете пред любимото си кафене за освежаващо питие и да продължите към слеващата си 
среща без да търсите място за паркиране или да се притеснявате, че ще закъснеете заради 
задръствания или забавяне на обществения транспорт... ВСИЧКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО С ВАШИЯ 
ВЕЛОСИПЕД.
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3 САМО ЛЕТЕНЕТО Е ПО-БЪРЗО

Когато времето е от значение

Източник: Mobility-Cultura 2003, www.mobility-cultura.net

[мин]

[км]



Факт: По-възрастните хора намаляват разстоянията, на 
които се придвижват

В нашето общество процентът на възрастните хора се повишава. През 2035 година повече от 
половината от населението ще бъде на възраст над 50 години, а до 2050 година всеки трети 
в Германия ще бъде над 75 години. Възрастните граждани биха желали да останат мобилни 
със своите автомобили колкото е възможно повече. С нарастване на възрастта, броят на 
придвижванията пеш, с велосипед или с обществен транспорт се увеличава значително. Важно 
е да се отбележи, че радиусът на придвижване намалява с увеличаване на възрастта. Докато 
радиусът на придвижване на населението в трудовоспособна възраст е около 18 км, то за по-
възрастното население намалява до 5 км. Тази промяна в мобилното поведение е значителен 
фактор, който трябва да се има предвид при застаряващото население. 
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Радиус на действие при възрастните хора

РАДИУС НА ДЕЙСТВИЕ

Източник: “Brochure Nahmobilität” AGSF - Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (DE, 2008)
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Факт: Промотирането на придвижването с велосипед 
има положителен ефект върху всички участници в 
движението 

Най-тежки за транспортната мрежа са сутрешните часове (всеки отива на работа, училище, детска 
градина), обиктнавено свързани с задръствания. Пътните платна не могат да се “разтягат“, за да 
поемат по-големия трафик. По това време общественият транспорт е претоварен и пътуването с 
него е некомфортно. Икономически неизгодно е да се закупуват допълнителни автобуси и тролеи 
само заради задръстванията в пиковите часове. Велосипедният трафик е една възможност за 
ефективно справяне с проблема. Промотирането му ще има положителен ефект върху всички 
участници в движението. Градовете с по-голям дял на велосипедния трафик допринасят за по-
голяма ефективност на транспортната система. 

ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ТРАФИК
Е НА РЪБА5

Източник: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2003

Пикът на трафика



Факт: Велосипедистите имат най-голям покупателен дял

Според проучванията, велосипедистите посещават магазините по-често, но пазаруват за по-
кратко време. Подробно проучване в Мюнстер (Германия) показа, че велосипедистите харчат с 
10 евро повече от автомобилистите всеки месец. 

Проучване на 1 200 души в Берн показа, че покупателния дял е свързан с необходимото 
паркинг пространство. Резултатът се отнася до велосипедистите като потребители: със 
среден покупателен капацитет от 7 500 Евро на заето паркинг място, те излизат напред пред 
автомобилистите, които харчат 6 625 Евро средно на година.
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ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ 6

Дял продажби спрямо превозно средство

Източник: Wissenschaft & Verkehr, Nahversorgung versus Einkaufszentren, Wien, 1999.



Факт: Придвижването с велосипед е енергийно-
ефективно

Повече от една трета от общата енергийна консумация на средното домакинство в Австрия се 
пада на мобилността, а остатъка - на топлина и електричество. 

При енергийно-ефективна сграда общата годишна енергийна нужда намалява от 44 000 kWh на 
34 000 kWh. Това е спестяване от 23%. Ако домакинството не се нуждае от автомобил, общата 
годишна енергийна нужда намалява до 27 500 kWh. Общото спестяване е 39%. 

Това показва, че има огромен потенциал за спестяване от мобилност, в сравнение със сектора 
на битовите нужди. Но до момента няма субсидии за отказване от придвижването с личен 
автомобил.

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ7

Енергийно потребление на домакинство 

Източник: VCÖ, Add home 2008

42*

* в 1000 кВч/ год.
Енергийна къща = оптимална изолация, слънчева инсталация за топла вода и частично отопление
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Факт: Придвижването с велосипед намалява 
смъртността

Инцидентите с велосипедисти са само 10% от пътните произшествия. Три пъти повече хора 
умират вследствие на отделяните от автомобилните двигатели изгорели газове. В Европа 
най-висок е процентът на умиращите поради липса на физическо натоварване - 600 000 
души годишно. Придвижването с велосипед е ефективно средство за борба за намаляване на 
смъртността вследствие на вредните емисии и липсата на физическо натоварване . Обширно 
датско здравно проучване показа, че смърността при велосипедистите е с 30% по-малка 
(Източник: Lars Bo Andersen). 
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Жертви на пътния трафик

СМЪРТНИ СЛУЧАИ
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Източник: traffic casualties Europe 2008 WHO, OECD, World Road Statistics. 2003



Факт: Автомобилите са по-опасни от велосипедите

Кинетичната енергия при сблъсък с автомобил (при средна скорост 35 км/ч) е 57 пъти по-
голяма от тази на велосипед (при средна скорост 17 км/ч). При предполагаема максимална 
скорост от 150 км/ч на автомобила (за велосипед тя е 35 км/ч) кинетичната енергия е около 240 
пъти по-голяма. 
Това показва, че недисциплинираните участници на пътя могат да навредят много повече с 
автомобил отколкото с велосипед. Затова е ясно, че усилията за пътна безопасност трябва да 
са съсредоточени върху по-големия проблем.
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Потенциални опасности за велосипедите и 
автомобилите

ГЪВКАВА МОБИЛНОСТ

Източник: Competence 2004. www.transportlearning.
net



Факт: Децата обичат да карат велосипед

Проведено национално онлайн проучване показва, че 33 % от децата в Австрия биха желали 
да карат велосипед до училище. Правят го само 11%. Основна причина за разминаването на 
детските желания и реалността е, че родителите са загрижени за безопасността на децата си. 
Това е и причината поради която процентът деца, които ходят пеш до училище е намалял от 
82% на 14% през последните 30 години. 

Не е изненада, че почти всяко пето дете в Европа е с наднормено тегло. В Австрия всяко десето 
дете е сериозно затлъстяло. 
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на училище
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Брой деца, които
желаят да ходят
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с велосипед
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Реалност и желания на децата
на възраст 10-14 години

СТАРТИРАЙТЕ РАНО!

Източник: www.schoolway.net 2009



Факт: Велосипедът е първата алтернатива за 
шофиращите

Проучване, проведено в Грац, показа причините поради които шофиращите избират личния 
автомобил пред друг начин за придвижване. Резултатът е, че велосипедите имат най-голям 
потенциал като алтернативен начин на придвижване. На теория 11% от всички шофиращи 
могат да започнат да се придвижват с велосипеди след елиминиране на всички обективни 
препятствия. Това предполага, че всяко осмо пътуване с автомобил може да бъде заменено с 
велосипед. 

Най-малко 8% от пътуванията с автомобил могат да се осъществят и пеш, а 6% с автобус или 
трамвай. Най-вероятната алтернатива е велосипедът.

Целта е шофьорите сами да изберат да 
преминат към други начини на придвижване
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11%

8%
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Потенциал за промяна на автомобилистите

АЛТЕРНАТИВАТА ВЕЛОСИПЕД 

Източник: G. Röschel, Graz 2004; derived from “Mobilität der Grazer Wohnbevölkerung”



Факт: Шофиращите имат положително мнение за 
придвижването с велосипед след като са го опитали

Проучване в Холандия показа, че шофьорите, които са били принудени да оставят автомобила 
си на ремонт са открили велосипеда като средство, с което да ходят на работа. Половината 
от участниците, ползвали велосипеди са отбелязали, че карането на велосипед е по-
ненатоварващо и по-бързо. 45% са на мнение, че този начин на придвижване е по-лесен, а за 
30% велосипедът се е оказал по-удобен начин за придвижване, отколкото са очаквали.
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Мнения на шофиращи, които са започнали да 
се придвижват с велосипед

АПЕТИТЪТ ИДВА С ЯДЕНЕТО

Източник: Mobility Cultura 2003, www.mobility-cultura.net



Факт: Лесно е да се комбинират придвижване с 
велосипед и обществен транспорт

Обсегът на спирка/ гара, която може да бъде достигната пеш за 10 минути се увеличава 13 пъти 
чрез придвижване с велосипед/електлически велосипед, а с е-велосипед - 26 пъти. Качеството 
на спирката може да се повиши, ако има покрита паркинг зона. Важни са съоръженията против 
кражба, особено ако на спирката има и по-скъпите системи за педелек и е-велосипед. Друга 
голяма полза е доставчикът на обществения транспорт да се съгласи да превозва безплатно 
велосипедите.
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Обхват на площта между спирки, които се 
намират на 10 минути ходене пеш една от друга

ПАРТНЬОР В МОБИЛНОСТТА

Източник: Pressl/Reiter 1999. 
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          Средна 
          скорост

  Разстояние,
  преодолимо
  за 10 минути  

 Площ

4 km/h 0,7 km ca. 1,5 km2

15 km/h 2,5 km ca. 20 km2

22 km/h 3,6 km ca. 40 km2

ел.велосипед

0,7 км

2,5 км

3,6 км
ел.велосипед



Факт: Велосипедът може да бъде ползван за повечето 
пътувания за  пазаруване

През 2009 година в Грац беше проведено проучване сред хранителните магазини и железариите. 
От 1 635 анализирани пътувания с цел пазаруване се оказа, че най-малък процент, а именно 6% 
(!) от всички покупки е могло да бъдат извършени чрез пътуване с автомобили. В 10% от случаите 
не е била отчетена покупка, а в 14% покупките могат да се поберат в ремарке на велосипед. 
Най-голямата група - от 70%, са покупки, които лесно е могло да бъдат транспортнирани 
в обикновена кошница на велосипед. Откритие беше, че никой не използва велосипедно 
ремарке. Велосипеди са били ползвани само в 4% от случаите. Най-малко покупки - 19%, са 
били направени при ходене пеш. Както се очакваше, автомобилите заемат 77%. 

14ПО-ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ

Голям потенциал

Реален избор на начина на 
придвижване до магазини   

и хранителни маркети

Възможност за промяна на 
начина на придвижване  

(реални покупки)

Пазаруване с автомобил

Пазаруване с велосипед 

Пазаруване пеш или с 
обществен транспорт

Необходимост от 
пазаруване с автомобил

Възможно пренасяне 
с велоремарке 

Въможно пренасяне във 
кошницата на велосипед

Източник: ARGUS, 2009. Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlichen Stadtverkehr www.graz-radeln.net
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Факт: Велосипедът е екологично чисто превозно 
средство

От гледна точка на замърсяването, автомобилът отделя най-много емисии (след него е 
мотоциклетът). По отношение на емисиите велосипедът е първенец - не отделя дори една 
частица, която замърсява.

Проучване в пренатоварен градски район показа, че всеки 90-ти жител заболява от рак на 
белите дробове, причинен от дизеловите частици във въздуха и емисиите изгорели газове от 
автомобилния транспорт. Всеки 39-ти гражданин живее на главен път.

Способност за натрупване на всички замърсители
(= емисии от всички замърсители на човекокилометър,

оценени по тяхната токсичност и адитивност)
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Екологично влияние на различните
начини на придвижване

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ

Източник: Mobility-cultura. 2003



Факт: Придвижването с велосипед спестява 
пространство

Велосипедът изисква по-малко пространство от автомобила. Средното паркинг място за един 
автомобил се равнява на място за 7-9 велосипеда. За велосипедите не е нужен подземен 
паркинг. Цената на пространството за един подземен паркинг достига до 16 000 евро, на закрит 
паркинг до 8 000 евро. Платеният паркинг, без пазач може да достигне цена от 4 000 евро. 

Разходите за паркинг място за средно 8-10 велосипеда е около 1 000 евро. Разходите за едно 
паркинг място в станция за велосипеди възлиза на 1 100 до 1 300 евро. Тези паркинг места 
могат да бъдат сравнени с подземните паркинг места, защото са покрити и имат система за 
контрол. Разходите за подземен паркинг за автомобили са 12 пъти по-големи отколкото тези за 
станция за велосипеди.

7- 9 велосипеда на 1 място за автомобил

16ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО

Източник: Diagram from Austrian Mobility Research, 2004



Факт: Придвижването с велосипед подобрява 
физическата форма

През 2003 година 100 души от Грац участваха в 12-седмична тренировъчна програма. Целта 
беше да се въведе повече физическо натоварване в ежедневието. При годишните прегледи 9 
от 10 души са заявили липса на достатъчно движение. 

Тренировките имаха категоричен резултат: 3-ма от 4-ма участници подобриха физическото си 
състояние. Почти ¾ намалиха нивата на телесна мазнина. Повече от половината от участниците 
се почувстваха по-добре. 

Норвежко проучване показа, че придвижването с велосипед има и икономическа полза: 
общата полза за здравето е 15 цента на изминат с велосипед километър.

75%
подобрена

25%
неподобрена

27%
неподобрена

73%
подобрена

ПРИДВИЖВАНЕТО С ВЕЛОСИПЕД
Е ЗДРАВЕ

Резултати след 12-седмична програма
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Източник: GOAL project 2003



Калории, изгаряни при различни
дейности за 30 минути

Факт: Придвижването с велосипед изгаря повече 
калории в сравнение с други дейности за едно и също 
време

Карането на велосипед е приятен и устойчив начин да се горят калории. Сравнението показва, 
че при придвижване с велосипед се изгарят пет пъти повече калории отколкото с мотор за 
един и същ период от време. Чрез едночасово каране на велосипед, човек може да изразходи 
около 600 kcal, равняващи се на калориите, получени от парче пица, изядено на обяд!
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НАМАЛЯВА ТЕГЛОТО

Източник: www.fitrechner.de



Ефектът от физическите упражнения
върху умствените способности

Факт: Физическите упражнения спомагат за развиване 
на умствените способности 

Проучвания показват, че спорта не само подобрява физическото здраве, но и спомага за 
развиване на умствените способности. Установено е, че коефициента на интелигентност може 
да се повиши средно от 99 до 128 пункта (близо 28%) чрез специална обучителна програма 
- въртене на велоергометър с постоянни 30 000 оборота при различни натоварвания. 
Ритмичните движения могат да се постигнат и с периодични упражнения, например каране 
на велосипед. Такова движение подпомага паметта, концентрацията и способността за учене. 
Други проучвания сред възрастни граждани показват средно повишаване на умствените 
способности с 15 пункта след физическо натоварване; което е приблизително същата средна 
разлика за гражданин и учащ се. 

Явно физическото натоварване може да доведе до преустройване на мозъчните структури 
и подобряване на връзката между двете полукълба на мозъка. Така след тренировка се 
увеличават умствените способности. 

19 РАЗВИЙТЕ УМСТВЕНИТЕ СИ 
СПОСОБНОСТИ

Източник: www.medizinauskunft.de Ars medici 12.2007
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20КАСКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ
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Придвижването с велосипед и каските

Факт: Промотирането на каските застрашава 
придвижването с велосипед

Придвижването с велосипед в много страни неизменно поражда дискусия за изпозването 
на каски. Често се набляга на факта, че придвижването с велосипед е опасна дейност, която 
може да доведе до черепни травми. В тази публикация не искаме да протестираме срещу 
използването на каски, а да изясним някои аспекти.

В Германия статистиката за инциденти сочи, че само 1 % от травмите на главата са в резултат 
от придвижването с велосипед. Броят им доближава този на травмите при пешеходците. При 
шофиращите вероятността от травма е по-голяма. Проучване в Обединеното кралство показа, 
че велосипедистите с каски са много по-често удряни от автомобил отколкото тези без. В 
Австралия въвеждането на задължително носене на каска при придвижване с велосипед е 
довело до значително намаляване на велосипедния трафик и следователно до увеличаване на 
заболяванията, предизвикани от липса на физическо натоварване.

Източник: Kuratorium ZNS (Hannelore Kohl Stiftung für verletzte mit Scäden 
des zentralen Nervensystems) Geschäftsbericht 2004, DE 
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