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Системи за паркинг на велосипеди

Резюме

Наръчникът за паркиране на велосипеди е разработен от автономен регион 

Братислава в сътрудничество с външни специалисти от Института за пространствено 

планиране. Наръчникът е съставен през юни и юли 2017 година.

Целта беше да се очертае потенциалът за развитие на туристическите услуги, като се 

използва устойчив и природосъобразен транспорт.

Част от документа включва добри практически примери от Европа (и света), които 

могат да се прилагат в страните от Дунавския регион. Документът също така служи като 

основа за четиринадесет международни партньори по проекта TRANSDANUBE.PEARLS, 

който създава рамка за провеждането на конкретни дейности за обработка на техните 

регионални проучвания за развитие.

Ръководството разглежда въпроса за паркиране на велосипеди. Документът се състои 

от няколко части: определяне на най-добри практически примери в Европа, рамкови 

условия за изпълнение, определяне на изискванията на целевата група, преглед на 
възможностите за изпълнение, препоръки за прилагане, определяне на ключови 

фактори за успех, предложения за транснационална оценка на пилотните дейности и 

препратки.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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1. Най-добрите практически примери от Европа

Добрите практически примери идват от западноевропейски страни, където "културата 
на колоездене" присъства от по-дълго време. Съществуват различни решения: от 
улични поставки за велосипеди до напълно автоматизирани системи за съхранение. 

Конкретното решение зависи от местните изисквания.

Като цяло може да се каже, че решенията трябва да гарантират наличието на 
необходимия паркинг и броя на местата за паркиране. Решенията трябва да 

гарантират, че местата за паркиране 

на велосипеди са разположени по 

начин, който насърчава използването 

им. Решенията трябва да сигнализират 
за реда, системата и баланса. Един 

такъв пример идва от Дания.
Няколко други примера за различни 

видове поставки за велосипеди идват 
от западноевропейските градове. 

Кенсингтън Хай Стрийт (Лондон) са 
пионери в паркирането на 
велосипеди по централния остров на 
пътищата. Подвижният паркинг в 

рамките на пътя се вижда в Бат, 
Великобритания.

Велосипеден паркинг за собствениците на жилища в Хакни, Лондон
Защитеното съхранение на велосипеди у дома е основен проблем в много 

съществуващи жилищни комплекси. Добър пример за иновативни подходи за 
модернизация е проектът за велосипеден паркинг за собственици на жилища в Хакни. 

На поставките могат да се съхраняват до шест велосипеда - на половин паркомясто за 
автомобил.

Велосипедна станция в Ротердам, Холандия
Подземният паркинг за велосипеди на Централната ЖП гара разполага с места за 5190 

велосипеда. Човек може и спокойно да кара велосипед в това огромно съоръжение. 

По-голямата част от паркоместата могат да се ползват безплатно.

Източник: http://www.cycling-embassy.dk/wp-

content/uploads/2010/11/Cykelparkering-Bruuns-Bro1.jpg
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Системите Bike + Ride в Мюнхен, 

Германия
P + R Park & Ride GmbH управлява 
многобройни Bike + Ride 

съоръжения с общо 4300 

паркоместа. Те се експлоатират 
или в местен контекст с P + R 

съоръжение, или самостоятелно. 

Някои от местата за паркиране на 
велосипеди са оборудвани с видео 

наблюдение. Използването на B + 

R е безплатно.

 

Bicycle Hub в Стокхолм, Швеция
Революционно съоръжение за редовно пътуващите и туристите, за да могат сигурно да 
паркират велосипедите си в шведската столица. Най-съвременното триетажно 

съоръжение използва двустепенна система за паркиране на велосипеди и триъгълни 

велосипедни стойки, за да осигури 390 безплатни места. 

"Велосипедните кули" в Чехия
Напълно автоматизирана вертикална система за съхранение на велосипеди, която

осигурява на велосипедистите 

безопасна и суха среда, се намира, 
в три чешки града, в близост до 

молове и ЖП гари. Таксата е 

много ниска, а велосипедите са 
напълно защитени от кражби, 

лоши атмосферни условия и прах. 

  

Източник: www.cyklohradec.cz

Източник: http://www.germanyhotels.com/App_Themes/Ger-

many Hotels/img/Carousel/Simple/munichbikeparking.jpg
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2. Рамкови условия за изпълнение
Преди дискусията относно въвеждането на подходяща схема за паркиране на
велосипеди в конкретен регион е необходимо да се обмислят няколко фактора, които са
описани в тази глава.

Екзогенни (външни) фактори
Местният климат е важен фактор, влияещ върху използването на велосипед през
различните сезони. Познаването на графиките на използване помага да се вземат 
решения, ориентирани към разходите, както и такива относно местоположението и 

типа паркинг за велосипеди. По времето на годината, през което употребата е по-

рядка, операторът може да ограничи поддържането на някои от съоръженията.

Размерът на града също трябва да се разглежда като фактор. Като се има предвид броят
на жителите, съоръженията в големите и средните градове би трябвало да предлагат
повече на брой стойки на единица велосипед, отколкото в малките градове. Въпреки
това най-добрите практически примери показват, че това може да не е вярно във
всички случаи (например велосипедните кули в два от чешките градове, вижте Глава 1).

Ендогенни (вътрешни) фактори

Вид и технология за достъп до велосипедния паркинг
Видовете съоръжения за паркиране на велосипеди са разнообразни и зависят от
размера на системата, наличното финансиране, дизайна и използваната технология.
Свободното велосипедно съоръжение със стойки представлява най-лесният достъп
с възможност за заключване на велосипеда със собствена ключалка. За да се избегне
неизползването при лоши метеорологични условия, е за предпочитане, когато този тип
паркинг за велосипеди има покрив.

Другият тип паркинг за велосипеди е затворено пространство. Това може да включва
велосипедна станция, център за велосипеди, "велосипедна кула", хижи за велосипеди
или други. Тук велосипедът е безопасно поставен и заключен. Отключването на
станцията може да се извърши с карта, код, ключ или чрез присъстващо на място
отговорно лице.

Такси
Повечето схеми насърчават ежедневната краткосрочна употреба. По този начин
първите 30 минути от всяко пътуване са безплатни в повечето системи. Цената за наем
се увеличава експоненционално след свободния период, или таксите започват от
първата минута с линейно натоварване за единица време, достигащо по-нисък дневен
максимум. Повечето ССВ също включват глоби или задържане на депозита на
потребителя в случай на невръщане или повреждане на велосипеди.

or damaging bikes.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls


 

Страница 9 от 28

www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls  
 

 

Информация
Информационните канали са достъпни, за да се общува относно всички проблеми, 

свързани със ССВ, от повишаване на осведомеността до регистрация и отдаване под 

наем. Освен традиционните канали (като реклами, уебсайтове, бюлетини, сервизни и 

телефонни центрове), някои оператори започнаха да използват приложенията (Apps) 

за мобилни телефони и смартфони. Тези приложения предлагат рекламни опции, 

информация за схемата, възможности за регистрация, функции за наемане и 

информация в реално време за станции и велосипеди, в зависимост от текущото 

местоположение на потребителя.

Интеграция в обществения транспорт (ОТ)

Интеграцията в ОТ се осъществява на три нива: интегриране на информацията; 
физическа интеграция; интеграция по отношение на технологичния достъп и таксите. 

Интеграция на информацията: информацията за местата за паркиране на велосипеди 

се комбинира с тази за ОТ (локациите могат да бъдат намерени на карти). Физическа 
интеграция: паркингите за велосипеди са локализирани в близост до важни спирки на 
ОТ. Достъп и такси: някои схеми могат да предлагат достъп до паркинги и ОТ с една и 

съща карта.

Целеви групи и цел на пътуването
Паркингите за велосипеди могат да имат повече от една целева група. Въпреки че 

основният акцент в градските схеми е ежедневният потребител, който пътува към 

работа или към развлекателни дейности, регионалните схеми често се фокусират върху 
туристическия пазар (таблицата по-долу).

Аргументи, с които ще трябва да се справите
По време на дискусия няколко аргумента или ограничения биват редовно 

споменавани. Най-често срещаните са изброени по-долу.

Градът е твърде малък и няма достатъчно възможности за финансиране
Дори в малките градове с до 100 000 жители, подходящата система за паркиране на 
велосипеди може да бъде полезно допълнение към съществуващите транспортни 

съоръжения. ОТ често не е толкова добре развит, колкото в по-големите градове. 

Финансирането може да се получи с помощта на местни компании и организации.

Градът дори не разполага с подходяща велосипедна инфраструктура
Стратегията за колоездене следва да включва инфраструктура от велосипедни пътеки, 

вкл. достъп до велосипеди, подкрепа за инициативи, които насърчават колоезденето 

(ръководени от потребителски групи, училища или работодатели) и комуникационни 

мерки, които насърчават колоезденето и други възможности за устойчива мобилност.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Колоезденето е опасно; изграждането на допълнителни съоръжения за паркиране на 

велосипеди и насърчаването на колоезденето ще увеличи броя на произшествията
Безопасността на колоезденето зависи до голяма степен от качеството на 
колоездачната инфраструктура и нивото на колоездене в града. Шофьорите на 
автомобили са много по-внимателни, когато виждат повече колоездачи по улиците. 

Независимо от това, рисковете от злополуки трябва да бъдат взети сериозно и да 
бъдат предприети мерки за тяхното минимизиране, например чрез информационни 

кампании, насочени както към велосипедисти, така и към шофьори.

Някои решения за паркиране на велосипеди – като велосипедни станции или кули –  

няма да бъдат икономически ефективни
Винаги има по-евтини решения, но изграждането на поне една велосипедна кула в по-

големите градове може да се смята за символ, посочващ, че градът е приятелски 

настроен към велосипеди и общината се опитва да изгради велосипедна мрежа.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls


 

Страница 11 от28

www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls  
 

 

3. Изисквания на целевите групи

Политици и взимащи решения

Основните изисквания на тази група могат да бъдат обобщени в следните области:

 Подобряване на ‘имиджа на града‘;
 Повишаване на колоезденето;

 Намаляване на емисиите на CO₂;
 Управление на търсенето на устойчив транспорт и мобилност.

Оператори

Рекламни компании и други компании за доставка
 Видимост;
 Договори в различни юрисдикции;

 Ниски разходи за обслужване и администрация;
 Модел на финансиране (собственост и опериране).

Общини
 Вижте „Политици и взимащи решения“ по-горе, плюс:
 Модел на финансиране (собственост и опериране);

 Без 'лоши новини' относно колоезденето в града.

Асоциации
 Ниски инвестиционни разходи;

 Ниски текущи разходи.

Крайни потребители
 Достъпност
 Колоездачна инфраструктура в града
 Безопасност
 Надеждност
 Информационна система
 Интеграция с други видове транспорт - технически и практически

Като основен източник на информация беше използван "Оптимизиране на споделянето
на велосипеди в европейските градове", Наръчник, юни 2011 г.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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4. Бърза проверка на изпълнението

Преди въвеждането на системата за паркиране на велосипеди се препоръчва да 
извършите бърза проверка, която ще ви даде обща представа за текущото състояние, 

ще ви покаже нуждите, потенциала и границите на развитието на системата. Няколко 

въпроса / точки, изложени по-долу, трябва да бъдат взети предвид преди 

изпълнението:

 целеви точки – молове, магазини, бизнес квартали, търговски улици, 

железопътни гари, забележителности (точки на интерес – ТИ) и други места във 

вашия регион / дестинация;

 съществуваща основна култура на градско колоездене;

 степен на притежание на велосипеди;

 текущото състояние на велосипедните съоръжения;

 наличието и изпълнението на план за велосипедна инфраструктура за града или 

региона;

 изграждането и поддръжката на велосипедни алеи или пътеки;

 безопасни паркинги, особено около спирки на ОТ и автобуси;

 външни условия, които биха могли да затруднят колоезденето (топография, 
пешеходно измерение на града);

 идентифициране на целевата група (туристи и редовно пътуващи) и взимане под 

внимание на нуждите й (проучване на целевата група);

 разстоянието до следващата железопътна или автобусна гара;

 възможностите за получаване на информация за услугите;

 устойчиво финансиране (различни източници на финансиране).

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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5. Препоръки за изпълнението

Целта на тази глава е да даде преглед на препоръките относно системите за паркиране 

на велосипеди. Като основен информационен източник беше използван "Паркирането 

на велосипеди – улеснено".

Стъпки за изпълнение на система за паркиране на велосипеди

 

Основни рамкови условия
Привличане на внимание
Превърнете паркирането на велосипеди в изцяло печеливша ситуация. Много
предразсъдъци могат да бъдат изместени, ако се аргументира в полза на паркирането
на велосипеди в подходящия контекст и като се представят добри примери пред
взимащите решения:

 Ако инфраструктурата е на място, повече хора ще изберат да пътуват с
велосипед;

 Ако повече хора пътуват с велосипед вместо с кола, задръстванията в градските
зони ще намалеят;
 Хората стават по-здрави и негативното им влиянието върху околната среда
намалява;
 Ако паркирането на велосипеди е направено правилно, потокът от трафик по

улиците и площадите ще се подобри;

 Правилното паркиране на велосипеди води до по-голяма достъпност за
пешеходците и хората с увреждания;

Планиране  Прилагане     Оптимизация
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 С правилното решение и дизайн паркирането на велосипеди може да допринесе
положително за естетиката на градската среда и пейзаж;

 В тази перспектива паркирането на велосипеди е печеливша кауза;
 Политиците, държавните служители, планиращите трафика, архитектите и т.н.,

които възприемат тази идея, ще генерират добра воля, която далеч надхвърля
самия "проект";

 Парите, инвестирани във велосипедния трафик и паркинг, ще бъдат изплатени
под формата на спестени разходи в здравеопазването, планирането и околната
среда.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Фигура 1. Връзки между пътуванията с ежедневен транспорт

 

Източник: Ueberschaer M. M; Jaeger; G (1991)

 

Схеми за паркиране на велосипеди

Паркиране на велосипеди у дома

80% от пътуванията започват и приключват у дома. Професионалните паркинг
съоръжения не трябва да липсват. Велосипедите трябва да са на сигурно и защитено
място, а паркингите следва да са лесно достъпни, най-добре близо до входа или двора. 
Обременителното слизане до мазе например би възпрепятствало ежедневното
използване на велосипеда. Изискванията за велосипеден паркинг в жилищните
комплекси силно зависят от структурата им. В зони с ниска гъстота на живущи има
достатъчно място за създаване на паркинги. В зони с висока гъстота търсенето е
оспорвано, а цените са по-високи.
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Паркиране на велосипеди около работни места и учебни заведения
За работодателите е добре, когато служителите им идват с велосипедите си на работа. 
Освен това официални бизнес пътувания могат да се правят и с велосипед. Тъй като 

велосипедите са паркирани до работно или учебно заведение дълго време, не трябва 
да липсват места, които са защитени и осигуряват сигурни съоръжения за заключване. 

Паркинг зоната също трябва да бъде разположена близо до входа. Освен това 
станциите за презареждане на електрически велосипеди са идеални. Най-добрата 
алтернатива за служителите е частното паркиране, което не е общодостъпно. Особено 

в индустрии, където има голям обществен трафик, трябва да бъдат изградени отделни 

паркинги за клиенти и персонал.

Паркиране на велосипеди в търговски центрове
Добрите места за паркиране на велосипеди са в интерес на клиентите и бизнеса. 
Близките разстояния до местните фирми, които предлагат стоки за ежедневни нужди, 

могат бързо и лесно да бъдат взети с велосипед. Добрите съоръжения за паркиране 

помагат за справянето с "анархични паркиращи" пред входовете и прозорците на 
магазините.

Паркинг за велосипеди на спирки на обществения транспорт – Bike + Ride

Често има разлика между автогарите, ЖП гарите и метростанциите в жилищни райони 

(изходяща гара) и спирките около работните места (входяща гара). За да се използва в 

пълна степен мрежата за ОТ, велосипедът и общественият транспорт трябва да бъдат 
тясно свързани. Преминаването от един вид транспорт към друг трябва да бъде 

просто, удобно и бързо. В случай на продължителни отсъствия от страна на 
потребителите, съоръженията в гарите трябва да предпазват от кражба, като 

осигуряват охраняем паркинг и заключващи се съоръжения. Защитените, заключващи 

се съоръжения (като велосипедни шкафове и гаражи) са много важни. Необходимостта 
от паркинги за велосипеди на автобусни спирки ще се различава от място на място и в 

зависимост от характера на маршрута и района.
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Страница 17 от 28

www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls  
 

 

Оценка на необходимостта от съоръжения за паркиране на велосипеди

Фиксирани оценки чрез наблюдение

Обща референтна точка за необходимостта от съоръжения за паркиране идва от
наблюдението на "анархично или случайно паркиране" и кражба на велосипед. На
места, където много велосипеди са паркирани на случаен принцип, има очевидна
необходимост от повече места. Наличните данни или опит относно коефициента на
кражба на велосипеди могат също да показват необходимостта от нови съоръжения.
Колкото по-висока е вероятността от кражба, толкова по-голяма е необходимостта от
действие.

Преброяване на трафика

Друг вариант при оценката на необходимостта от съоръжения за паркиране на
велосипеди е да се преброи трафика. В този случай се отчита трафикът във всяка точка
на начало и дестинация (т.е. при автобусни спирки на ОТ). Преброяват се местата за
паркиране на велосипеди, броят на паркираните велосипеди и броят на велосипедите,

паркирани случайно. Разликата между броя на паркираните велосипеди и броя на
местата за паркиране предоставя информация за това къде и колко високо е
търсенето.

Прогнози въз основа на структурни данни

Броят на необходимите места за паркиране на велосипеди може да се изчисли
селективно. Базата за изчисляване е броят на хората, които пътуват до дестинация
(дом, работа и др.). Като се вземе предвид процентът на велосипедния трафик, може
да се направи прогноза за броя на велосипедистите и местата за паркиране,

необходими в района.
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Таблица 1 Насоки за оценка на необходимостта от места за паркиране
Жилищни комплекси
Живущи   1 паркомясто на стая
Работни места
Служители (сектор на услугите, търговия и индустрия)                     1 паркомясто на всеки 5 работни места
Посетители (предприятия с много клиенти)                                        1 паркомясто на всеки 5 работни места
Посетители (предприятия с по-малко клиенти/посетители)              1 паркомясто на всеки 20 работни места 

Образователни институции
Начални училища                                                                                  1 паркомясто на всеки 3 до 10 ученика
Основни и средни училища                                                                  1 паркомясто на всеки 1-2 ученика
Колежи и професионални училища                                                     1 паркомясто на всеки 2-3 ученика
Пазаруване
Супермаркети                                                                                         1 паркомясто на всеки 30 – 50 m² площ
Други магазини                                                                                       1 паркомясто на всеки 100 – 200 m² площ 

Търговски центрове                                                                               1 паркомясто на всеки 100 m² площ
Спирки на обществения транспорт
ЖП гари, автобусни/трамвайни терминали                                         1 паркомясто на всеки 3-10 пътуващи 

Трамвайни/автобусни спирки                                                                5 паркоместа на спирка
Park + Ride                                                                                              1 паркомясто на 20 автомобилни паркоместа  

Ресторанти и хотели
Ресторанти                                                                                              1 паркомясто на всеки 5 места 

Хотели                                                                                                     1 паркомясто на всеки 10 легла
Хижи и хостели                                                                                       1 паркомясто на всеки 5 легла
Спортни центрове                                                                                  1 паркомясто на всеки двама посетители 

Отдих, спортни и културни дейности
Библиотеки                                                                                             1 паркомясто на 3 посетители в момента
Дискотеки, барове                                                                                  1 паркомясто на 2-3 посетители в момента
Развлекателни центрове, фитнес зали, открити плувни басейни      1 паркомясто на 2 посетители в момента
Гробища                                                                                                  1 паркомясто на 1000 m² площa

Гимназиални плувни басейни                                                               1 паркомясто на 2 до 3 посетители в момента
Кина                                                                                                         1 паркомясто на 2 до 3 седалки
Църкви                                                                                                     1 паркомясто на 20 места
Музеи, изложби                                                                                       1 паркомясто на 100 m² площ
Стадиони                                                                                                 1 паркомясто на 10 места
Театри                                                                                                      1 паркомясто на 10 места
Зоопаркове                                                                                              1 паркомясто на 1000 m² площ
Източник: Федерално бюро за улици/Велоконференция Швейцария (2008): Паркиране на велосипеди. 

Препоръки за паркиране, реализация и използване. Наръчник. Берн, Бийл.
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Мониторинг
Оцеляването на схемата е основният показател за успеха. Колкото повече показатели
за успех се развиват в положителна посока и колкото повече заинтересовани са
удовлетворени, толкова по-дълго ще оцелее системата. Определянето как точно да
измервате успеха зависи от това защо измервате успеха. Поради това е важно да се
определи въпросната заинтересована страна.
За всеки аспект са изброени редица подходящи показатели. Не всички аспекти обаче
имат естествени показатели, а някои показатели са приложими за няколко аспекта.
Важно е да се признае, че много от тези показатели са ex post (т.е. измерими само след
въвеждането на системата). Следователно, те могат да се използват само като насоки
за градовете, които планират да включат системата, сравнени с подобни градове,

които вече я използват.

Велосипедна инфраструктура в града
Индикатори на велосипедна инфраструктура са:

 Абсолютно погледнато:

o Дължина на колоездачната мрежа по отношение на велосипедни алеи или
отделни пътеки;

o Суми, инвестирани от общината в колоездачна инфраструктура:
велосипедни алеи и пътеки, паркинг за велосипеди, отделени кръстовища,
светофари, центрове за мобилност и др.

 Относително погледнато:

o Дял на велосипедната мрежа в общата дължина на пътната мрежа;
o Дял, предназначен за мерки за подобряване на колоезденето в отношение

към общите (общински) инвестиции що се отнася до трафик.

Традиционно, тези числа рядко са директно налични, така че първата стъпка би била да
се съберат данни от общините.

Достъпност на потребителите
 Гъстота на паркингите и разнообразие на видовете паркинг съоръжения;

 Среден брой стойки / паркинги;

 Работно време на ден в часове / 24 или на година / 365 (ако е приложимо).
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Безопасност
 Общо пътнотранспортни произшествия / 100 000 пътувания с велосипед;

 Брой смъртни наранявания / 100 000 пътувания с велосипед;

 Брой кражби годишно / брой слотове / велосипеди.

Модел на финансиране
 Годишни общи разходи (годишна инвестиция и операция).

Интеграция на транспортната система и информационни технологии
 Максимално разстояние до най-близката спирка на ОТ или на автобус.
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6. Ключови фактори за успех от най-добрите практически примери
Основните фактори за успех на схемата за паркиране на велосипеди са следните:

 Различни видове съоръжения за велосипеди (например свободно стоящи и 

заключени: велосипедна станция, център за велосипеди, велосипедна кула);

 Технология за лесен достъп до заключено велосипедно съоръжение;

 Поддръжка на специални велосипеди (напр. двойни);

 Размер и гъстота (брой на местата за скачване и брой на станциите в града 
(гъстота на разположение на станциите);

 Достъпност (24 часа и целогодишно);

 Информация (уебсайтове и приложения, карти, терминали);

 Информационна интеграция на ОТ – информация за базите за паркиране на 
велосипеди в града;

 Физическа интеграция на ОТ – монтаж на паркинги на спирките/гарите на 
обществения транспорт;

 Участие на оператори (например рекламни компании, доставчици на улични 

мебели, транспортни компании);

 Устойчив източник на финансиране.
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7. Предложения за транснационална оценка на пилотни дейности
Като основен източник на информация за транснационална оценка беше използвано
“Bicycle Parking Made Easy”.

Критерии за качество на паркиране на велосипеди
Основни спецификации

 Възможност за заключване на велосипеда на поставка – заключването на
поставка е по-сигурно отколкото заключване на свободно стоящ велосипед,

защото предлага повесе защита от кражба и вандализъм;
 Паркоместа;
 Осигуряване на стабилна стойка;
 Достъпност;
 Отсъствие на бариера.

Разширени спецификации
 Навес;
 Осветление и видимост;
 Почистване и поддръжка;
 Приемане на специални превозни средства;
 Сервизни съоръжения.
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Таблица 2 Видове съоръжения за паркиране на велосипеди
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Снимка 1 Покрити места за велосипеди

 

Снимка 2 Автоматична паркинг станция за велосипеди          Снимка 3 Подвижни паркинг стойки 

parking stands

 

Снимка 4 Сигурен и безопасен паркинг на 

подземно ниво 

 

Източник на снимките: „Паркирането на велосипеди – улеснено“, разработено в рамките на 
финансирания от ЕС проект BICY (www.bicy.it)

Снимка 5 Сигурно и безопасно заключващо се
пространство за велосипеди
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8. Препратки
Web/GIS приложения

 A nach B (Vienna, Austria): www.anachb.at – много надежден планер на маршрут 
с онлайн карти с GIS на различни точки на интерес, вкл. велосипедни 

паркоместа във Виена и нейните предградия; map.bikecitizens.net; 

www.bikemap.net

 Градски паркинг за велосипеди (Лондон, Великобритания): 
www.urbancycleparking.org.uk/current/,  Градски паркинг за велосипеди 

представлява лондонска база данни за съоръжения за паркиране на велосипеди, 

които могат да бъдат актуализирани от всеки (crowd sourcing)

Стратегии
 Стратегия за колоездене в Берлин – приета от Сената – достъпна на адрес:

www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/rad/strategie/index_en.shtml

 Wien.at

https://www.wien.gv.at/stadtplan/en/grafik.aspx?lang=en&bookmark=HZkeRaHPvEQ

3SP9GHQuMRu5RphlRnLluL7AeAQ-b-b

 Европейската федерация по колоездене (Европа): https://ecf.com/ - автор на 
стратегията на ЕС за колоездене

Паркинг съоръжения за велосипеди
 Велосипедна кула (Hradec Králové & Přerov, Чехия): www.cyklohradec.cz,

www.cykloprerov.cz

 Паркинг за велосипеди (Лондон, Великобритания): https://www.rbkc.gov.uk/

parking-transport-and-streets/getting-around/cycling-and-walking/cycle-park-

ing#sthash.bS2mytdK.dpuf

 Falco - дизайн, производство и монтаж на велосипедни паркинги и улично 

обзавеждане (Великобритания): http://www.falco.co.uk/projects/new-groundbreak-

ing-cycle-hub-instockholm1

 Велосипеден паркинг за собствениците на жилища в Хакни (Лондон, 

Великобритания): www.sustrans.org.uk, https://www.hackney.gov.uk/cycle-safety-

and-security

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.anachb.at/
http://www.urbancycleparking.org.uk/current/
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https://www.rbkc.gov.uk/parking-transport-and-streets/getting-around/cycling-and-walking/cycle-parking#sthash.bS2mytdK.dpuf
http://www.falco.co.uk/projects/new-ground-breaking-cycle-hub-in-stockholm1
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Заключения
Основната цел на документа е да предостави насоки (1) на органите, които се 

интересуват от разработването на услуги за паркиране на велосипеди: от планирането 

до внедряването и пускането им в експлоатация в градовете и общините по цялата 
река Дунав (2), както и на заинтересованите страни, които в сътрудничеството с 
партньори, предоставящи услуги за обществен транспорт, искат да подкрепят 
развитието на колоездачната инфраструктура, за да осигурят повишен комфорт на 
велосипедния туризъм и транспорта.
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