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Уважаеми г-н Дончев,
Пандемията COVID-19 предизвика безпрецедентни предизвикателства пред страната ни,
както по отношение на общественото здраве, така и поради икономически затруднения, тъй
като много хора губят работата си или са в отпуск. Въпреки това станахме свидетели на
окуражаващи признаци на желание и примери за устойчиво потребление. Докато използването
на обществения транспорт намаля драстично, милиони граждани на ЕС използваха
колоезденето като основен вид транспорт. Търсенето на нови велосипеди нарасна значително,
а запасите в много магазини за велосипеди бяха разпродадени, включително в България.
Европейските градове реагираха и бързо изградиха нови велоалеи, като част от мерки за
социално дистанциране. По данни на Европейската федерация на велосипедистите над 2300
км велосипедни алеи в целия ЕС ангажират инвестиции на стойност над 1 милиард евро.
Колоезденето е „новото нормално”.
Тъй като българското правителство подготвя Националния план за възстановяване и
устойчивост, настояваме да включите инвестиции във велосипеден транспорт, туризъм и спорт
като мултисекторни мерки в областите на политики свързани с транспорт, местно развитие,
здравеопазване, туризъм, нисковъглеродна икономика и зелени инвестиции. Документите с
насоки на Европейската комисия препоръчват да се засили устойчивата и интелигентна
мобилност в рамките на Next Generation EU Package и Европейския зелен пакт. Селин Гауер,

ръководител на работната група за възстановяване и устойчивост към Генералната дирекция на
Европейската комисия, потвърди публично на неотдавнашното събитие Дни на градската
мобилност: „Велоалеите са точно тези видове инвестиции, които искаме да подкрепим чрез
Механизма за възстановяване и устойчивост. Те създават 30% повече работни места в
строителството, отколкото конвенционалните пътни проекти”. Несъмнено инвестициите
в колоездене подкрепят достигането на изисквания от ЕК минимален праг от 37% инвестиции в
борба с изменението на климата. Затова настояваме да осигурите на велосипедния транспорт
равни условия за развитие заедно с други видове транспорт в нашия Национален план за
възстановяване и устойчивост.

ПРЕДЛАГАМЕ
В Плана за възстановяване и устойчивост на Република България 2020 да бъдат включени:
1. Инвестиции във велосипедни политики, инфраструктура и популяризиране: минимум 10% от
капиталовите инвестиции в транспорта трябва да бъдат предназначени за велосипеден
транспорт.
1.1. Инвестиране на средствата в планиране на велосипедна мрежа и изграждане на
велосипедна инфраструктура на национално, регионално и местно ниво;
1.2. Насърчаване на мултимодални решения и решения за споделена мобилност, като
например изграждане на съоръжения за паркиране на велосипеди в центровете за обществен
транспорт, по-специално железопътни гари, обособяване на места за превозване на велосипеди
в пътническите салони във влаковете и въвеждане на схеми за споделяне на велосипеди в
подходящи градове.
1.3. Създаване на програми и кампании за активен начин на живот, активно ходене на
училище - пеш и с велосипед, прекарване на свободното време и почивка за деца и юноши за
превенция от затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови и др.заболявания за всички възрасти;
2. Субсидии за закупуване на велосипеди, вкл. електрически: Където и да са били прилагани
през последните години, субсидиите за закупуване на велосипеди са много успешни в
увеличаването на навлизането на пазара, създаването на работни места в производството и за
привличане нови групи от населението към колоезденето. Те могат да бъдат въведени много
бързо като самостоятелни мерки. В случай че има планове за създаване на други стимули за
закупуване на средства за устойчива мобилност, карго-велосипеди в логистиката, служебни
велосипеди, включително ваучери за велосипеди при бракуване на стари автомобили, те
трябва да бъдат разширени и за (електрически) велосипеди. Ние вярваме, че поне 10% от
общия фонд трябва да бъдат предназначени за велосипеден транспорт.

3. Велосипеден туризъм: Туристическият сектор е сред най-силно засегнатите икономически
сектори. Работните места в сектора на велосипедния туризъм са дългосрочни устойчиви
работни места, най-вече в селските райони и за всички нива на квалификация. Следователно е
необходимо финансиране за:
3.1. Осигуряване на висококачествени, безопасни и директни велосипедни маршрути на
национално, регионално и местно ниво;
3.2. Разработване на услуги, удобства и концепции, подходящи за колоездене, за
привличане и обслужване на нарастващ брой туристи с велосипед включително концепции за
укрепващи здравето физически активности (УЗФА).
3.3. Насърчаване на велосипедния туризъм за български градове и региони като
дестинации за велотуризъм, включително като част от транс-европейски веломаршрути;
В целия ЕС колоезденето вече носи финансови ползи от 150 милиарда евро, като
същевременно създава 650 000 еквивалентни работни места на пълен работен ден. Той
поддържа общественото здраве и се доказа като изключително достъпен и устойчив вид
транспорт по време на пандемията COVID-19. Велосипедните проекти също ще ви позволят - за
разлика от други големи пътни или железопътни проекти - да се ангажирате и да усвоите парите
доста бързо, с директна полза за потребителите и малкия и среден бизнес в слабо развити
райони. Не на последно място, тъй като Европейската комисия предлага да се увеличи целта за
енергетика и климат за 2030 г. до минус 55%, няма възможен начин да се постигне такова
намаляване на емисиите на CO2 без огромен ръст в използването на велосипеди.
При подготвянето на окончателния вариант на Плана за възстановяване и развитие на
Република България 2020 настояваме
1.

Плановете

за

възстановяване

и

да се вземат предвид:
развитие

трябва

ефективно

да

адресират

предизвикателствата, идентифицирани в Европейски семестър, и по-специфично в
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на България за 2020 г. и
съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г. [1]
2. Всеки план зa възстановяване и развитие се очаква да допринесе за четирите измерения,
очертани в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК [2] устойчивост на околната
среда, призводителност, справедливост, макроикономическа стабилност.
3. Записаната в Препоръката на съвета [1] т.1 „...Да мобилизира достатъчно финансови
ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната
система...“
4. Записаната в Препоръката на съвета [1] т.3 „...Да съсредоточи инвестициите в областта
на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно

производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и
устойчивия

транспорт,

като

допринася

за

постепенната

декарбонизация

на

икономиката...“
5. Записанoтo в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК [2] за т.III...Екологичен
преход “За да се постигне амбицията в областта на климата за намаляване на емисиите с
55 % до 2030 г. под нивата от 1990 г., държавите членки следва да представят реформи и
инвестиции в подкрепа на екологичния преход в областта на енергетиката, транспорта,
декарбонизацията на промишлеността, кръговата икономика, управлението на водите и
биологичното разнообразие.”
6. Записанoтo в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК [2] за т.III...Екологичен
преход „Инвестирането в устойчива мобилност също може да бъде от голяма полза за
възстановяването. Мерките по отношение на транспорта могат да доведат до значително
намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на въздуха, като
същевременно стимулират ръста на производителността.“
7. Записанoтo в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК [2] за т.IV “Създаването
на правилни условия за бързо изпълнение на инвестиционните проекти е от решаващо
значение за бързото разгръщане на подкрепата за възстановяването. Основният
приоритет за бързото осъществяване на инвестициите е да бъдат открити
пречките и техните причини в държавите членки, както и на равнище ЕС.”
8. Записанoтo в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. на ЕК [2] за т.IV Държавите
членки следва да се съсредоточат върху инвестициите, които са от полза за единния
пазар. Трансграничните и многонационалните проекти са от съществено значение за
насърчаването

на

определени

видове

инвестиции,

например

междусистемните

електропроводи или транспортните мрежи, или ориентираните към бъдещето цифрови и
екологосъобразни проекти, които ще осигурят осезаеми ползи за единния пазар.
9. Записаното в „Доклад за България за 2020 г., Европейски семестър 2020 г.: оценка на
напредъка

в

структурните

реформи,

предотвратяването

и

коригирането

на

макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1176/2011“ [3] “ България е сред държавите членки с най-ниски резултати
по Еко-иновационния индекс за 2018 г.;”**” “Основните предизвикателства включват…
подобряване на практиките за устойчивост в транспортния сектор.”
10. Записаното в „Доклад за България за 2020 г. [3],”България е сред държавите членки, в които
качеството на транспортната инфраструктура се възприема като най-ниско.”
11.

Записаното в „Доклад за България за 2020 г. [3], “Качеството на въздуха в България

продължава да буди сериозна загриженост…. Основните причинители на замърсяването с
прахови частици (прах) са битовото отопление на твърдо гориво и транспортът.”, ”България
продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на

замърсяването, с най-голям брой загубени години живот, свързани със замърсяването на
въздуха, и с най-голямо излагане на градското население на микрочастици.”
12. Записаното в „Доклад за България за 2020 г. [3], “Лошото състояние на пътната
безопасност налага спешно прилагане на по-ефективни мерки. През 2017 г. бяха отчетени
96 смъртни случая на един милион души (при средна стойност за ЕС 49 случая).”
13. Записаното в „Доклад за България за 2020 г. [3], “Продължават да съществуват сериозни
заплахи за природата и биологичното разнообразие.” Посочени са фактори, които
“представляват

неизползван

потенциал

за

икономически

растеж,

основан

на

развитието на устойчивия и нишовия туризъм, както и на сектора за развлечения.”
14. Записаното в „Доклад за България за 2020 г. [3], Оценка по Специфични за държавата
препоръки (СДП) за 2019 г., СДП 3: Да насочи икономическата политика, свързана с
инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата
устойчивост” - Ограничен напредък, “В областта на инфраструктурата са необходими усилия по
отношение на железопътната инфраструктура, ….като същевременно се развива и мрежа от
мултимодални платформи за транзитни цели и за целите на вътрешния транспорт. “ “В
момента железопътният, въздушният и водният транспорт имат много ограничен принос към
приходите от транспорта, което поставя под въпрос устойчивостта на транспорта.”
15. Записаното в Доклад за България за 2020 г. [3], “Ефективността на системата за
здравеопазване в България продължава да е ниска в сравнение с другите държави членки.
През 2016 г. предотвратимата и лечимата смъртност бяха на много по-високи равнища от
средните за ЕС. И двата вида смъртност бяха главно в резултат от незаразни заболявания: рак
на белия дроб, инсулт, исхемична болест на сърцето и хипертония. Това се дължи отчасти на
тютюнопушенето (най-високото равнище в ЕС), в комбинация с голяма употреба на алкохол и
нарастване на равнищата на затлъстяване сред момчетата в юношеска възраст и децата.
16. Записаното в План за действие на ЕС относно детското затлъстяване (EU Action Plan on
Childhood Obesity) 2014-2020 [4]: Области на действие и мерки: ”Насърчаване активното
ежедневно придвижване до училище”; “Популяризиране на активното движение през почивни
дни в края на седмицата”; “Популяризиране на активната семейна почивка”; “Подкрепя ролята
на градския дизайн и планиране за намаляване уседналия начин на живот”; “създаването на
мащабна и добре поддържана инфраструктура така, че децата да могат да ходят пеш и да
карат велосипед за достигане до училище и след учебните часове”; “Извършване на ежегоден
мониторинг за физическата активност на учениците”;
17. Записаното в “Пан-европейската програмата за транспорт, здраве и околна среда” [5],
съвместна инициатива на Световната здравна организация и Икономическа комисия за Европа
на ООН в раздел IV, т.10 “Решава да инициира развитието на пан-европейски генерален план

за популяризиране на колоезденето”, който се очаква да бъде приет на Пета среща на високо
ниво през 2021 г.
18. Записаното в Национална програма за развитие на България 2030 [6] Ос на развитие 2
“Зелена и устойчива България” приоритет П5 “Чист въздух и биоразнообразие”, Цел 13
„Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“,
Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и
устойчиви места за живеене“ и Цел 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и
производство“ от Целите за устойчиво развитие на ООН“: “ще бъде стимулирано използването
на екологично чисти превозни средства”.
19. Записаното в Национална програма за развитие на България 2030 [6] Ос на развитие 3
“Свързана и интегрирана България”, приоритет П7 “Транспортна свързаност”, в изпълнение на
целите на ООН Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на
всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи,
безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене”.
20. Записаното в Национална програма за развитие на България 2030 [6] Ос на развитие 5:
Духовна и жизнена България, Приоритет П12 Здраве и спорт : «Основен фокус ще бъде
адресирането на високите нива на рискови фактори, застрашаващи здравето на населението,
като тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска
двигателна активност.“
21. Записаните в препоръките на Световната здравна организация за здравословен градски
транспорт и мобилност в условия на COVID-19 [7] множество мерки за насърчаване на
колоезденето в градска среда за постигане запазване здравето и безопасността на пътуващите
работници като “Основното за постигането на тези цели е поддържане на функционирането на
икономиката жизнеспособност на системите за обществен транспорт, докато се балансира
разпределението на различни режими на транспорт към намаляване зависимостта от
автомобили и повишаване на безопасността за ходене пеша и каране на колело.”
22. Препоръките към държавите-членки записани в ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 26 ноември
2013 година относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност в различните
сектори: “Да се стремят към ефективни политики за УЗФА чрез разработването на
междусекторен подход, който обхваща области на политиката като спорт, здраве, образование,
околна среда и транспорт, като отчитат Насоките на ЕС за физическата активност, и други
съответни сектори в съответствие с националните особености.”
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Настоящите темпове на планиране и развитие на велосипедната мрежа и инфраструктура в
населените места в България са недостатъчно интензивни, не се наблюдаваха адекватни
реакции на градските управи за бързо обособяване на велосипедни алеи и ленти като реакция в
КОВИД-19 обстановка, а ставаме свидетели на откази и изтегляне на проекти, които осигуряват
бус-ленти, пешеходни пространства и велосипедни алеи. Имайки предвид и липсата на

национален велосипеден план, считаме че сега е най-подходящият момент за подкрепа на
национално ниво, което да даде и необходимата увереност и аргументи на регионалните и
местните власти да действат активно за развитието на велосипедния транспорт и туризъм като
пълноценно използват потенциала на страната ни и доприесат за въстановяването и развитието
на местната икономика
С допълването на Плана за възстановяване и устойчивост на РБългария, като се включат
предложените мерки за развитие на велосипеден транспорт и туризъм ще постигнем развитие
на устойчив транспорт и туризъм, намаляване на емисиите и устойчив преход към
нисковъглеродна икономика, опазване здравето и живота на българските граждани в
съответствие със и в изпълнение на изброените препоръки на ЕК, приети стратегии, планове и
програми на национално и европейско ниво.
Това е нашият шанс да възстановим икономиката и здравето си по-бързо и ефективно. Нека го
използваме!

С уважение:
Иво Делин
Сдружение “Велоеволюция”
Кольо Пазарджиев
Сдружение “Вело-Русе”
Елеонора Йосифова
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Здравко Василев
Велоклуб “Устрем”, Варна
Любомира Колчева
Фондация "ЕкоОбщност"

