
ПРОЕКТ: 
ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД- МОДЕЛ НА 
МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 



Ползите от реализацията на проектното предложени са за всички граждани на града, 
в резултат на използването на алтернативен транспорт  
ще се: 
 
 намали трафика в града,  
 намали времето за пътуване в града, 
 разрешат част от проблемите с паркирането  
 повиши обществения интерес към този тип транспорт 
 редуцират емисиите на въглероден двуокис с 1500т/год 
 
Kампания за популяризиране на ползите и предимствата от използването на 
велосипеда с продължителност от 5 месеца. 
  
Настоящият проект допринася за:  
постигане  енергийно ефективен, нисковъглероден транспорт чрез използването на 
велосипеда като средство за придвижване в градска среда. 

ПРОЕКТ: ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД- МОДЕЛ НА МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД 
 

Бюджет на проекта: 190 920 лева 
Продължителност на проекта: 18 месеца 
Стартиране на проекта: 21.03.2012г 
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Какъв алтернативен  на обществения 
транспорт метод на придвижване 

използвате? 

личен автомобил 

таксиметрови услуги 

велосипед 

движа се пеша 



Системата за отдаване на 120 велосипеди под наем, включва изграждане на 
велостоянки в 12 зони на територията на града, определени в резултат на анализ на 
изградената инфраструктура, достъпност до маршрутите и на потенциалните 
потребители на системата; изграждане на вело/инфо пунктове на три места и 
разработване и внедряване на система за разплащане и проследяване на 
велосипедите. 

1 ЕТАП 

Въвеждане на системата в 
експлоатация 

Създаване на вело култура 

Предпоставки за развитие – 2 
етап 

2 ЕТАП 

Автоматизиране на системата 

Интегриране в общата 
транспортна схема на Бургас 



1.  ЦГЧ- пл. Тройката  12 броя 

велосипеди; централно ядро 

2. ЦГЧ до Младежки Културен Център  

9 броя велосипеди; централно ядро 

3. ЦГЧ пред Гаров площад  12 броя 

велосипеди; централно ядро 

4. ЦГЧ пред Бургаски Свободен 

Университет  12 броя велосипеди; 

централно ядро 

5. Приморски парк до басейн 

"Флората"  12 броя велосипеди; 

централно ядро 

6. Приморски парк- Капани 12 броя 

велосипеди; централно ядро 

7. Приморски парк – Морско Казино 9 

броя велосипеди ; централно ядро 

8. ж/к "Изгрев" Спортен център 

"Изгрев” 12 броя велосипеди; 

периферия 

9. кв. "Зорница"- спортна зала "Бойчо 

Брънзов" 12 броя велосипеди ; 

периферия 

10. ж/к "Меден Рудник" до спортна 

зала "Никола Станчев"  12 броя 

велосипеди; перифирея 

11. ж/к "Сарафово"-Народно 

читалище  12 броя велосипеди; 

периферия 

12. ж/к Славейков в обхвата на бул. 

Тракия и планирана спирка на БРТ-9 

броя велосипеди; периферия 



Община 
Бургас 

Вело 

Стоянки 

Заключващ 
механизъм 

GPS  

система 

Велосипеди 

Software 

Два вида таксуване 

Еднократно и 

За лоялни клиенти с 
абонаментни карти 

2 вида преферентни 
отстъпки  

20 % редовни клиенти и 
50% ученици, студенти и 

пенсионери 
 

Реклама  

Възможност за 
приходи от 

корпоративно 
брандиране на 

колелата 



Параметри: 
1. Таксуване чрез PDA устройства. 
2. Магнитни потребителски карти. 
3. Таксуване на минута. 
4. Обслужващ персонал. 
5. Интернет страница и онлайн 

зареждане е-портфейл на 
абонаментна карта 

6. Онлайн проверка на наличност на 
велосипеди. 

7. Разпределителен бус и поддръжка. 
8. Отворена за туристи. 
 

Еднократно 
подписване 
на договор 

Чекиране на 
карта при 
отдаване 

Чекиране на 
карта при 
връщане 



Резултати до момента: 
 
1. 4980 договора 
2. 10500 часа използване на системата 
3. 12 стоянки. 
4. Вграден софтуер за отчитане, 

проследяване и таксуване  
5. Въведени абонаментни карти за 

автоматично наемане и таксуване 
до минута с преферентни цени 
отстъпки от 20% до 50% 

6. Интерес от страна на бизнеса. 
7. Много добри отзиви. 
8. Бърза реакция на системата към 

желанията на потребителите. 







Концепция за крайбрежна и вело алея свързваща Бургас- кв.Сарафово през Солниците  




