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Summary: The report presents a current study with different methods of
opportunities and challenges in the use of rented electric mini scooters, both for travel in the
central part of Sofia, but also as an extremely convenient vehicle to reach the anthropogenic
tourist attractions and places for entertainment and dining, located in this part of the city.
The current state of the offered service is identified, as well as the available problems and
challenges before the use and imposition of this new way of moving in the city of Sofia. The
foreign experience is also summarized so that the synthesized recommendations can help to
improve the living conditions and mobility in the urban environment, but also for the specific
needs of the tourism industry - to ensure access to resources that are one of the most the
important prerequisites for visiting a destination. The establishment of this innovative way of
movement and the development of the city of Sofia as a sustainable tourist, international
destination depends on their realization in the short term.
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УВОД
През последните две десетилетия големите европейски и световни столици и градове
усилено се опитват да намерят решение на проблемите, свързани околната среда и
най-вече с отделяните в атмосферния въздух вредните емисии и фини прахови частици, породени най-често от засиленият трафик в тях. Мерките включват насърчаване на
ползването на обществения градски транспорт, както и на алтернативните форми на
придвижване като ходенето пеша или използването на велосипед за сметка на личните моторни превозни средства (Петров, 2020). През последните две години обаче,
почти незабележимо, но много бързо, навлезе още едно средство, а именно – електрическите мини скутери или т.нар. тротинетки. В София всичко това се случи в момент, в който недоволството от увеличения автомобилен трафик и замърсяването на
въздуха в градската среда ескалираха до невиждани досега нива. Новата за града
инициатива не се появи, за да реши транспортните проблеми на столицата, а по-скоро
да облекчи прекомерно натоварената улична мрежа от автомобили. Въвеждането ѝ
обаче, предизвика както вълнение в потребителите от лекотата ѝ за използване, но
така също и вълна от критики от страна на експертите и гражданите, насочени основно
към необходимостта от създаването на регулация и осигуряване на безопасността на
движението за всички участници в него.
По отношение на туризма, развитата в настоящото изследване теза е, че това
ново превозно средство има реалната възможност да се наложи като изключително
удобно средство за придвижване до и между туристическите обекти в града, особено
за младите туристи, които посещават града в рамките на 2-3 дни. На територията на
столицата са разположени 148 национални паметници на културата, от които 77 - в
самата централна част. За неговото утвърждаване благоприятстват както подходящият
релеф и пътна инфраструктура, но така също и факта, че електрическите скутери и
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тротинетки се предлагат от компаниите единствено в тази част на града. В допълнение,
столичният град се превърна в желано място за посещение от много индивидуални
туристи, главно след масовото налагане на пазара на бюджетно ориентираните авиокомпании. Много от електронните оператори и агенти в интернет предлагат изгодни
уикенд пакети, с които значително се увеличава възможността, в рамките на 1-2 дни,
туристите да разгледат по-голямата част от забележителностите на града, за което
свидетелстват и данните на ОП „Туризъм“ за 2017 г. за продължителност на престоя 1,7 дни за българи и 1,8 - за чужденци.
МЕТОДОЛОГИЯ (ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И МЕТОДИКА)
В този контекст обект на настоящото проучване са масово навлезлите в последната година в София електрически мини скутери и тротинетки, а предмет – възможността за тяхното ефективно използване както за нуждите на туризма, но така също и
като алтернативно средство за придвижване, което може да редуцира в значителна
степен използването на лични МПС. Последното е свързано както с намаляване на
дела на автомобилите и градският трафик, така и с подобряване на качеството на
атмосферния въздух в централната градска част (ЦГЧ), особено в летните месеци,
когато и туристопотокът е най-голям. Предвид предлагането на този вид транспорт
единствено и основно в центъра на града, обхватът на настоящото проучване е сведен
до ЦГЧ, която включва най-общо територията, оградена от булевардите „Сливница“ на
север, „Ген. Данаил Николаев“ на североизток, „Евлоги и Христо Георгиеви“ на изток и
на юг, „Ген. Скобелев“ на югозапад и ул. „Опълченска“ на запад. Детайлният обхват на
зоната е описан подробно в Допълнителната разпоредба, ал. 1, т.5 от Закона за
одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община (ЗОПОУПСО).
Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на текущото състояние
на услугата „наем на електрически мини скутер (тротинетка)“, по възможност – степента на използване на лични такива, както и да се идентифицират проблемите и
перспективите пред използването на този вид транспорт и възможностите за налагането му като алтернативен начин на придвижване в централната градска част в т.ч. и за
използването му за придвижване до и между отделните туристически обекти. Специфична цел е след идентифициране на основните проблеми, да се представят възможни решения и насоки за решаването им, като се използват и резултатите и синтеза
от добрите практики в останалите европейски столици и градове.
Методите за изследване включват:
Проучване на вторични източници на информация, като планови и регулаторни
документи за развитието на услугата и на този начин на придвижване на Столична община, включително анализ на добрите практики по света по отношение на използването на електрическите мини скутери и тротинетки;
Собствени проучвания за изясняване на политиката на Столична община по
отношение развитието на този вид алтернативен транспорт, като за постигане
на максимално обективен анализ бе направен опит за провеждане на анкетно
проучване с представители на администрацията на Столична община, след
анализ на органограмата на Столична община, която помогна за идентифициране на включените в състава ѝ дирекции, самостоятелните търговски и
транспортни дружества, имащи отношение към развитието на този вид транспорт. В анкетното проучване бяха поставени въпроси, касаещи визия за развитието му на територията на Столична община, текущи проекти, степен на
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реализация и пречки при осъществяването им, бъдещо развитие и правно регламентиране на услугата.
Предварително съставеният въпросник бе изпратен до Асоциация за развитие
на София (office@sofia-da.eu), SofiaLab (s.raeva@sofia-da.eu), както и до Контактния център на СО. Последното бе предприето като стъпка, за да не се изпращат
конкретни запитвания до общинските дружества и предприятия за реализираните от тях мерки в посока развитие на този вид транспорт и услуга, а за
насочване за отговор от лицата, отговорни за дефиниране и изпълнение на
политиката на Столична община по отношение на този вид превозни средства.
Изборът на останалите респонденти бе продиктуван от следните факти:
¾ Асоциация за развитие на София е ресурсен център за изследвания,
анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава
постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столичната
община и академичните институции. Нейни цели са да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, да подпомага устойчивото развитието, предприемчивостта и инициативността на София и
нейните жители, да популяризира политиките за градско развитие, като
обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение, както и много други;
¾ SofiaLab е независим, частен, не-доктринален и нестопански форум за
научноизследователска и развойна дейност, който е отворен, базиран на
факти център за изследвания, анализи и дебати; привърженик на разработването на нови политики; общност от експерти по растеж, специалисти по данни, почитатели на финансовите и на информационните и
комуникационни технологии. Неговите цели са да бъде водеща национална лаборатория за дигитализация, растеж и развитие с двоен фокус
върху анализа и въздействието;
¾ Контактния център на Столична община е създаден, за да осигури
ефективна комуникация между гражданите и общинската администрации с помощта на съвременни технология, като в случая е използвана
неговата функционалност – да регистрира и разпредели по компетентност към структурните звена на Столична община подаденото запитване.
От получените от горецитираните получатели отговори, се установи, че
програма "Зелена София" на Столична община пряко отговаря за електрическите скутери, поради което въпросникът бе изпратен и на
info@sofiagreen.bg. По отношение на настоящото изследване, по-важните ѝ цели са да подобри състоянието на зелените площи и парковото
обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система,
да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество,
водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и
гражданската активност, да спомага за сближаване с практиката за
развитието на столиците на страните-членки на Европейския съюз.
Собствени проучвания за изясняване на визията за развитие на фирмите,
предоставящи услугата „наем на електрически скутер“ чрез аналогично на
изпратеното на Столична община анкетно проучване, но с въпроси, насочени
към споделяне на публична статистическа информация от фирмите относно
броя на превозните им средства, брой на ползвателите на услугата по месеци;
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средна, минимална и максимална продължителност на пътуването, съответно и
изминато разстояние, перспективи за развитие и трудности при реализирането
му, както и друга, неконфиденциална информация, свързана с ползването на
услугата. Проучването бе разпространено под формата на електронен въпросник. Учудващо, фирмите, предоставящи услугата, не предоставиха информация. Това наложи трансформирането на анкетата в полуструктурирано интервю
с представителите и/или със собствениците на компаниите, предлагащи услугата „Наем на електрически скутер“ в София, а именно:
¾ Г-н Петко Анчев, мениджър на Lime за България
¾ Г-н Теодор Рачев – съосновател и изпълнителен директор на Hobo
¾ Г-н Йордан Георгиев, съосновател на Brum
Теренно проучване на обхвата на територията, в която се предлага услугата и
обследване на елементите на пътната инфраструктура за възможността за
нейното адекватно използване;
Теренното проучване бе проведено през периода септември – ноември 2019
година, така че да се обхване времето от стартиране до нарастване на
предлагането на услугата, както и да се избегне очакваното намаляване през
есенният и предстоящ зимен сезон. По време и след теренните обходи се
извърши верификация на предварително събраната официална и неофициална
информация. Регистрираните на място наблюдения бяха отразени в работен
дневник, а резултатите са поместени в съответния раздел.
Обработка на всички събрани данни и синтез на важни изводи и препоръки за
възможностите за развитие на услугата и този вид транспорт в град София.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Различните видове електрически устройства за придвижване в градски условия,
са разгледани от Петров, Е. (2020). Предмет на настоящото изследване представляват
електрическите мини скутери и тротинетки, които не подлежат на регистрация по
смисъла чл. 149, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), който ясно описва
различните категории електрически превозни средства, категория L. В Р България тези
превозни средства се обозначават с термина тротинетка, но масово навлезлият негов
английски еквивалент е скутер. Това наложи използването на двата термина, но с
условието мощността на разгледаните електрически превозни средства да не надвишава 250W и скорост над 25 км/ч, респ. да не се изисква регистрация в Контрол на
автомобилния транспорт към МВР, както и наличието на изрично свидетелство за тяхното управление и носенето на предпазно средство, тип каска. От направеното изследване на Петров (2020) се налага основният извод, че тези нови услуги за микромобилност могат да допринесат за съществена промяна на общата градска мобилност,
особено като решение на проблема с крайната точка (последната миля), както и за
разглеждане на туристически обекти, разположени на неголеми отстояния. Бързото
навлизане на тези компании обаче остави малко време на градската управа, занимаваща се с планирането на транспорта, както и на самите гражданите, да преценят търсенето на тези услуги и да ги сравнят със съществуващите възможности за транспорт.
B град София, в края на месец август, 2019 г., навлезе най-голямата платформа
за споделени електрически тротинетки – Lime, а през Европейската седмица на
мобилността (16-22.09.2019 г.) фирмите бяха вече 3 - Hobo, Brum и Bird, последните от
които оперират заедно. Тротинетки съществуваха и преди това, представени от
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изненадващо голям брой частни такива. Американската компания Lime стартира
първоначално със 150, но заради сериозния интерес в рамките на една седмица те
бяха увеличени на 200. Нейните услуги са достъпни в повече от 50 града в 20
европейски държави - от Париж до Варшава и от Будапеща до Берлин. В региона Lime
e достъпна в Букурещ, Атина и Солун. Извън Стария континент Lime оперира в над 120
града на пет континента, като по данни на сайта на компанията (www.li.me) нейните
потребители са извършили над 100 милиона пътувания до края на месец септември
2019 г.
Тротинетките могат да се ползват, след като потребителите изтеглят мобилното
приложение на Lime, което e достъпно за Android и iOS операционни системи. През
него могат да видят къде наблизо има свободни превозни средства и колко енергия
имат в батерията си. За да се "отключи" тротинетка, трябва да се сканира QR кода
върху него или да се въведе номера му в приложението. Съответно трябва да се
заплатят 1,50 лева първоначална такса и по 30 стотинки за всяка минута каране.

Фигура 1 – Общ вид на мобилно приложение за наемане на електрически скутер
(Източник: Lime App)
Figure 1 – General view of a mobile application for renting an electric scooter (Source:
Lime App)
Когато потребителя е готов с пътуването, трябва да се запознае с инструкциите
за безопасност в приложението или предварително от сайта на компанията
(Приложение 1), а за да прекрати карането и освободи тротинетката, трябва да я
паркира на подходящо място и да завърши пътуването чрез приложението. В противен
случай приложението ще продължи да го таксува. Докато тротинетката е отключена,
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отговорността за състоянието ѝ е изцяло върху ползвателя, който следва да се грижи
съвестно за нея, както и да я остави на подходящо място, така че да не пречи на
останалите участници в движението. През приложението може и да се запази дадена
тротинетка, което е полезно като функция, но следва да се има предвид, че самото
запазване трае до 30 минути, а за всяка минута потребителят бива таксуван по 30
стотинки.
Bird оперира по идентичен на Lime начин. Тротинетките се отключват и наемат
чрез едноименното мобилно приложение на компанията. Регистрацията в Bird е побърза от тази в Lime. Изисква се единствено имейл и разрешение за ползване на
локация и други елементи от смартфона. При Lime има допълнително ръчно предоставяне на телефонен номер и код за потвърждение. Цените са еднакви с тези на Lime –
1.50 лева за отключване и 30 стотинки на минута. В приложението са отразени и
обособените от Столична община зони за паркиране на тротинетки, велосипеди и
мотопеди, както и това, че в парковете и градинките скоростта на движение е ограничена на 5 км/ч.
Bird осигуряват скутери на производствена цена, като по този начин местни
оператори могат да ги брандират със своето лого и да оперират през приложението на
компанията. В замяна на всичко това американската компания получава такса за всяко
каране на скутерите. По този начин оперира българската компания Brum, с десетки
тротинетки, разположени в централната градска част. Новите потребители получават
едно безплатно каране до 15 минути на стойност до 8.50 лв. чрез регистриране в
приложението с код BRUM. Услугата стимулира оставянето на тротинетките на
определените за тази цел места, като дава 0.50 лв. за всяко такова добросъвестно
паркиране.
Третият основен доставчик на услугата за споделени пътувания с електрически
скутери в София е разработена и предлагана от първия български стартъп за споделени скутери - Hobo. През първата година в употреба са пуснати 100 скутера. Първоначалната такса за отключване е 1,60 лева, но минута придвижване е 0,20 лева. Цените
засега са по-ниски от тези на конкурентите. От компанията предлагат и месечен абонамент срещу 60 лева. Както на уеб сайта, така и в приложението на компанията, са
указани местата за паркиране.
Освен трите основни компании има и друга – Minute2go. Тя също е българска и
за момента оперира само в София, но го прави без помощта на мобилно приложение.
Съответно, цените са съпоставимо по-ниски: 1 лев за 15 минути, 4 лева за час и 10 лева
наем за цял ден.
Информация за електрическите скутери и свързаните с тях възможности за
наемане, безопасно използване и паркиране, се открива в мобилните приложения или
сайтовете на фирмите доставчици. Технически, за да се възползват от услугата, след
като е отключена тротинетката, за да се потегли е достатъчно да ѝ се даде начален
тласък, а след това – да се подаде газ чрез бутона до десния палец на кормилото.
Когато се отпусне палеца от бутона, скоростта намалява, а за спиране напълно се и
използва спирачката от лявата страна. Според сайта на Lime тротинетките могат да
носят тегло до 136 кг. Отново според Lime може да се кара само в определените зони
като улици и велосипедни алеи. Има няколко зони като паркове, пешеходни зони и
градинки, в които паркирането е забранено и това е отразено на картата в приложението. Като цяло може да се паркира навсякъде в зоната на ЦГЧ, като това се извършва
по начин, незастрашаващ останалите участници в движението, както и невъзпре-
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пятстващ тяхното преминаване и движение. Препоръчва се то да се извършва извън
обозначените пешеходни пътеки, служебни рампи и метро станции, като не трябва да
се блокират пешеходните участъци, а най-добре е да се оставят до велосипедните
стойки, ако наблизо има такива. Ползването на каска не е задължително, но е препоръчително, като в допълнение – ползването на тротинетките се препоръчва да се
извършва от лица над 18 години. На последно място, но не и по значение, се препоръча отговорно отношение към автомобилите, пешеходците и останалите участници
в движението.
Тротинетките се зареждат от т.нар. джусъри, които ги събират от улицата, найчесто късно вечер или нощем, зареждат ги у дома и след това ги връщат отново на
улицата. Заплащането варира от 4.50 до 5.00 лв. в зависимост от локацията и степента
на заряда на батерията. Отделно се заплаща и за връщане на скутери, оставени извън
ЦГЧ на София. Джусърите докладват и за повредени скутери, като ремонтът се
извършва от съответната компания-собственик и в неин сервизен център. Джусърите
събират и подреждат на съответните места захвърлените, много често на абсурдни
места, тротинетки.
Самите скутери са оборудвани с 3G/GPS с цел обслужване на услугата, предоставяне на информация за тяхното разположение, на заряда на батерията, както и за
предотвратяване на неоторизирана употреба, кражба или напускане на зоната за
ползване.
Не може да не се отчете и гениалната инициатива, предприета от Lime в навечерието на местните избори в България на 27.11.2019 г., чрез която компанията предложи на потребителите си в София безплатно пътуване в рамките на 15 минути с
наличните тротинетки, след въвеждане на код: „КОДЗАВОТ“, като по този начин насърчат избирателната активност сред гражданите на столицата.
Множеството предимства на скутерите, обобщени от Петров (2020), по-важните
от които са относително ниската цена на предлаганите модели за закупуване и лично
ползване, преимуществата, че са тихи и безшумни, а компактните им габарити позволяват лесното им транспортиране или прибиране дори в колите на обществения
градски транспорт, както и факта, че предлагат евтин, сравнително удобен и бърз
начин на придвижване в задръстения от автомобили градски център, доведе до превръщането им в масово явление. По отношение на туристите скутерите също са много
популярни, тъй като са много познати, особено за чуждестранните такива, развиват
прилична скорост за придвижване от една точка до друга, добра алтернатива е да се
разгледа по-голяма част от града при ограничено време. Масовото им навлизане в
София, обаче, изправи местните власти пред редица предизвикателства по отношение
на придвижването и паркирането, които тепърва ще бъдат разрешавани чрез законови
промени в нормативната база. По-долу е представен обобщен анализ на получените
от общинските дружества и фирмите, доставчици на услугата, отговори.
Първоначалната идея на Столична община е била тези превозни средства да се
използват в кварталите, като довеждащ транспорт, до спирките на масовия градски
обществен транспорт. Липсата на икономическа ефективност много бързо е довела до
преосмисляне на тази идея, а Общината успя да реагира мигновено, като обособи
места за паркиране на велосипеди, тротинетки и други двуколесни превозни средства
в части от съществуващите „Синя“ и „Зелена“ зони за паркиране в ЦГЧ (Фигура 2 –
Схема на разположение на местата за паркиране на двуколесни превозни средства,
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осигурени от Столична община в обхвата на „Синя“ зона за паркиране (Източник: ЦГМ
ЕАД).

Фигура 2 – Схема на разположение на местата за паркиране на двуколесни превозни
средства, осигурени от Столична община в обхвата на „Синя“ зона за паркиране
(Източник: ЦГМ ЕАД)
Figure 2 – Scheme of available parking spaces for two-wheeled vehicles provided by Sofia
Municipality in the scope of the "Blue" parking zone (Source: UMC Ltd)
Инициативата за обособяване на места за безплатно паркиране на велосипеди,
мотопеди и тротинетки е осъществена от програма "Зелена София", "Софпроект" и
Център за градска мобилност“ ЕАД с подкрепата на Столична община и целеше да
окуражи повече хора да избират този начин на придвижване. Обособените места за
безплатно паркиране на тези превозни средства в „Синя“ зона са 58. Всяка стоянка е
разположена върху едно сегашно паркомясто за кола, като е обозначена със знак и
боядисана, за да е разпознаваема. Тя може да побира 10-12 тротинетки или 6
велосипеда. Мярката бе продиктувана от опита на други европейски градове, в които
се доказа, че произволното паркиране на електрически тротинетки под наем създава
трудности на пешеходците и на останалите участници в движението.
София е и един от първите европейски градове, които преди навлизането на
този вид средство за придвижване, е осигурил специални места за паркиране, за да не
се допусне хаос с паркирането на тротинетки в града. На второ място е поставен
въпроса за сигурността на всички участници в движението като основен приоритет.
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Проучване на опита на други градове е довело до поставянето на условия към
партньорите, предоставящи услугата „наем на електрически скутер“, като всичко това е
описано в специално подготвения за целта от Столична община Меморандум за
сътрудничество24 и подписан от фирмите (Партньори), доставчици на услугата „наем на
електрически скутер“. В него са описани целите на Общината, като развитие на
системи за чиста и споделена мобилност, по-специално чрез подобряване на качеството на градската мобилност на къси разстояния; подобряване на достъпността и
наличието на публични места; разширяването на зоните с достъп до обществен
транспорт; намаляване на емисиите на CO2 и други вредни вещества в атмосферния
въздух, както и осигуряване на услуги за обществена мобилност за по-голяма част от
обществото. Съвместните цели включват подпомагане на Общината от Партньорите
чрез предоставяне на услугата със споделени електрически тротинетки за споделено
ползване, така че да бъде задоволена нуждата от изграждане на мрежата на
микромобилност в града; подобряване на свързаността на мрежата на споделена
мобилност с мрежата на обществения транспорт в града; увеличаване делът на
придвижващите се с електрически тротинетки в рамките на града; намаляване на
въздействието на външните ефекти, генерирани от индивидуалния автомобилен
трафик и подобряване на обществената осведоменост в областта на безопасното
поведение на пътя и повишеното внимание. Уточнени са правилата по управление на
системата за споделено ползване на електрически тротинетки, както и тези за
споделяне на събраните от потребителите данни по време на самото пътуване.
Съществени текстове от този меморандум са, че „Услугата обаче трябва да е
безопасна за използване, да не възпрепятства или ограничава съществуващия трафик,
да не ограничава функционалността на града като цяло, както и живота на неговите
граждани“, както и уточненията, че скутерите не трябва да се ползват върху
тротоарите, които са за пешеходци. Като цяло тротинетките се третират като
велосипеди, което означава, че могат да се движат по същите места – по велоалеите и
най-вдясно на пътното платно, където няма такива, но само на определените класове
улици, които са разрешени за велосипеди. Това означава, че не е позволено да се
движат по бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, Околовръстен път и т.н. Според
Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“, „тротинетките не мога да
се карат по булеварди, които имат две ленти за движение и буслента или общо три
ленти за движение в една посока“. Според нея „услугите за споделено ползване са
изцяло частни и Общината няма никакви договорни отношения с компаниите за тях,
така че не получава никакви такси. И все пак целта на „Зелена София“ е тротинетките
да служат като връзка с градския транспорт. Обмисля се дори възможност билетът за
пътуване да включва и допълващо придвижване с тротинетка. Като цяло идеята е да се
предостави услуга, която ще накара хората да слязат от колата, а не пешеходците да се
качат на тротинетки“.
Столична община възлага големи надежди на този нов транспорт. Според
цитираният от www.tbmagazine.net Индекс за трафика на компанията TomTom за 2019
г., София е на 21-во място сред градовете с най-големи задръствания в Европа. Според
Общината въвеждането на тези превозни средства е част от стратегията на града да
подобри качеството на въздуха, защото един от основните замърсители е именно
автомобилният трафик. Желанието на "Зелена София" е тротинетките да се превърнат
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в помощно средство за достигане до градския транспорт в кварталите и от градския
транспорт до работните места - т.нар. последна миля. Компаниите, отдаващи скутери
под наем са поели ангажимент да насочат развитието в тази посока след утвърждаването ѝ в градския център. Най-ценното в случая е, че град София е един от
последните градове, в които се въвежда тази услуга. По този начин управата на града
имаше възможността да се поучи от добрите практики и приложените в останалите
европейски и световни градове правила, мерки и добри практики. Типичен пример е
създаденият и подписан Меморандум между Столична община и фирмите Партньори.
Не така стои въпросът с регламентирането на тези превозни средства на държавно
ниво чрез съответните нормативни актове и документи.
На 11.11.2019 г., на Портала за обществени консултации на Министерски съвет,
е публикуван Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните
превози25 със срок до 25.11.2019 г. В него са включени и правила за движение на
електрическите тротинетки предвид факта, че „действащото законодателство в
областта на движението по пътищата не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства
(електрически тротинетки), поради което се прави предложение за изменение и
допълнение в Закона за движението по пътищата с цел да бъде преодоляна тази празнота. Този вид превозни средства придобива все по-голяма популярност в държавите
членки на Европейския съюз (ЕС), включително и в Република България. Липсата на
ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е
съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението“. В
предложението си цитира още, че „предвид големия брой индивидуални електрически превозни средства, които навлизат на вътрешния пазар на ЕС…, следва на
национално ниво в краткосрочен план да бъдат уредени най-неотложните въпроси във
връзка с: легалната дефиниция на понятието „индивидуални електрически превозни
средства“; определянето на изискванията за предпазните средства при тяхната
употреба; местата, на които е разрешено придвижването им; максимално допустимата
скорост на движение и минималната възраст за техните водачи“. По така формулираните цели за промяна на Закона за автомобилните превози, по-долу са изведени
най-съществените текстове, които имат отношение към настоящото изследване, а
именно:
Дефинирано е „индивидуално електрическо превозно средство": пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или с място за сядане, с височина на
точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със
собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства
инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания;
Дефинирано е „самобалансиращо се превозно средство", което представлява
ППС с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от
двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 km/h, за
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което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от
спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие.
Предложените към водачите на тротинетки изисквания са:
1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост
светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде
лесно забелязан;
2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на
такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да
управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално
електрическо превозно средство;
5. да ползва каска, ако е на възраст до осемнадесет години.
На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:
1. да се движи по улици I клас и по пътища, на които максимално разрешената
скорост е над 50 km/h;
2. да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура;
3. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - „Забранено е влизането на
велосипеди";
4. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - „Пътна лента или платно
за движение само на превозни средства от редовните линии";
5. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
6. да превозва други лица;
7. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно
средство или двуколесно пътно превозно средство;
8. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
9. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или
да се държи за него;
10. да превозва, да тегли или да тласка предмети, които пречат на управлението
на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
11. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за
пешеходци;
12. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.
Според измененията в Закона за движение по пътища, минималната възраст на
водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство, е: шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура, улици от II до VI клас и пътища с
максимално разрешена скорост до 50 km/h и четиринадесет години - само по велосипедни алеи.
Текстовете са заложени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за
автомобилните превози. Предвидена и глоба в размер на 50 лева, ако се нарушат
изредените правила. Същата е санкцията, ако бъде превишена максимално допустимата скорост от 25 км/ч., при каране на такива превозни средства извън велосипедната
инфраструктура (или най-вдясно, ако няма такава), ако на тъмно светлините на
тротинетката не са включени или ако спирачната система е неизправна, както и ако
същата се управлява без ръце или водачът ѝ говори по мобилен телефон. Има и
изискване за ползване на каски при каране на велосипеди и тротинетки, а глобата при
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липса на такава е 10 лв. Последното накара трите компании, които предлагат споделени тротинетки в София – Lime, Hobo и Brum, да излязат с общо становище, в което
се казва, че в закона трябва да бъде вписана „препоръчителна употреба на каска,
защото задължителната може да забави или дори да спре навлизането на велосипедите и индивидуалните електрически превозни средства в градската среда. Това
на свой ред би се отразило негативно и на качеството на въздуха, защото предполага
ползването на повече автомобили“. Основанието, на което компаниите се позовават е,
че от старта на предлагането на услугите през лятото до 22.11.2019 г., са били
извършени общо над 150 000 пътувания и за този период не са били регистрирани
инциденти с фатален край. И трите компании комуникират с потребителите си как
безопасно и отговорно да карат тротинетките, което може да се види в детайлно
разписаното Споразумение с потребителя на един от доставчиците - Lime26, в което
изрично им препоръчват да ползват каска с удостоверен стандарт на качество.
Относно предлаганите ограничения и глоби е важно да се отбележи, че всяка
община, с наредба на местния общински съвет, може да определи по-ниски пределно
допустими скорости и други ограничения.
Проверката на опита в различни европейски страни показва, че няма единен
подход при регулацията на тротинетките. Във Франция и Германия има приети закони
за електрическите, а максималната разрешена скорост там е 20 км/ч. В Белгия позволената скорост е 18 км/ч. В някои държави правата на хората с тротинетки са приравнени с тези на пешеходците и те могат да се движат по тротоарите и велосипедната
инфраструктура. На други места това е напълно забранено. В България, според т. 19 на
§ 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП, „Велосипед“ е пътно превозно средство
най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето,
което го управлява. От друга страна, по отношение на велосипедите с допълнително
монтиран (прикачен) двигател, законът не поставя никакви изисквания, вкл. и за
регистрация. Предстои да се реши дали електрическите тротинетки могат да бъдат
приравнени на велосипеди с допълнително монтиран двигател.
В България се обсъжда въвеждането на изисквания за регистрация на тротинетките, застраховка и задължителна минимална възраст на лицата, които ги
управляват, както е посочено от Държавната агенция "Безопасност на движението по
пътищата"27.
Предложението за промяна на закона включва още Оценка на въздействието на
Закона за автомобилните превози, Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за автомобилните превози, Мотиви за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози, Становище на МС за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози, Становище на Асоциация на българските застрахователи,
получено по ел. поща (22 ноември 2019 г.), Справка за отразяване на предложенията и
становищата. Справка в CielaNet (https://web6.ciela.net/ от 20.03.2020 г. показа, че към
момента на приключване на изследването, промените в закона на бяха приети.
Готовността и отзивчивостта на Общината съвпада с основните цели на доставчиците на електрически скутери под наем, които за Lime Micromobility
(https://www.li.me) са обобщени до пет начина за осигуряване на устойчиво развитие
26

https://www.li.me/user-agreement
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на мобилността и подобряване на градските условия чрез използване на електрическите скутери, защото:
те използват и могат да се зареждат със 100% възобновяема енергия;
имат удължен живот;
97% от частите им подлежат на рециклиране;
заменят придвижването с лични МПС;
спомагат за намаляване на замърсяването и емисиите, като в допълнение
последните не отделят и такива.
Към настоящият момент компаниите, предлагащи тези услуги в София са
кооперативни и благоразположени. Според Lime, мисията на компанията е да
„предостави транспортни решения по заявка, които помагат на хората да се движат
безпроблемно в техните общности. Сътрудничеството с органите на местната власт,
университетите и други изследователски партньори е централен принцип за постигане
на техните цели в областта на транспорта и устойчивостта“. Като ключов елемент те
определят споделянето на информация с партньори като транспортни отдели, групите
за градско планиране и университети с цел подобряване на инфраструктурата, както и
повишаване на информираността на гражданите и потребителите на техните услуги.
Относно формирането на цените за наем на електрически скутер, по изчисления
на ARK Invest за пазара в САЩ, за една измината миля компаниите получават 2.43
долара, но разходите им са 2.55 долара28. Оценките са базирани върху модела на
работа на Bird. Според ARK е възможно разходите да бъдат намалени до 0.53 долара
на миля, което би направило бизнеса силно печеливш. За да се случи това обаче,
трябва да се случат едновременно няколко неща: допълнително сваляне на цените
както на масовото производство на тротинетки, така и на транзакциите с кредитни
карти. Следва да се отчете и бързата амортизация на самите тротинетки, като според
изчисления на Quartz средният живот на една тротинетка е 28.8 дни29, за което време
тя се отдава под наем 92 пъти и минава 163.2 мили. В отговор на последния проблем,
Lime тестват своят последен модел скутер Gen 3, който, според компанията, ще има
живот повече от една година.
Очаквано бе, че услугата няма да се предлага през зимния сезон. От Lime
потвърдиха, обаче, че техните тротинетки ще могат да се ползват, с изключение на
дните със затруднени метеорологични условия или за определени периоди от време,
което ще бъде отразявано своевременно в мобилното приложение и при спазването
на дадените там съвети и препоръки:
Съвет #1 - Бъдете внимателни, когато повърхността на пътя е мокра или
хлъзгава. Дъждът, снегът и мокрите листа могат да намалят сцеплението и да
направят улиците и велоалеите хлъзгави, особено за превозни средства на две
колела. Когато карате в мокри условия или при неблагоприятно време, карайте
с ниска скорост и бъдете още по-внимателни, по възможност избягвайте резки
маневри и завои, и си оставяйте допълнително време за спиране, като
внимавате за локви, лед и мокри метални повърхности;
Съвет #2 - Откроявайте се на пътя. През зимния сезон се стъмва по-рано, което
означава, че вашето каране от работа към вкъщи вероятно се случва по тъмно.
За да сте сигурни, че сте видими, когато карате, носете ярки, светлоотразителни
28
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елементи върху връхните си дрехи, когато е възможно, планирайте маршрута
си, така че да минава по добре осветени улици и не разчитайте, че шофьорите
могат да ви видят – старайте се да предвидите техните действия и карайте с
повишено внимание.
Съвет #3 - Обличайте се подходящо спрямо времевите условия. Падащите
температури се усещат още по-силно, когато пътувате на тротинетка. За да не ви
е студено по време на каране, облечете се топло и носете светлоотразителни
или ярки елементи върху връхните си дрехи, носете ръкавици, за да поддържате ръцете си топли и да можете да спирате, и ускорявате своевременно,
носете каска и се уверете, че всякакви допълнителни аксесоари – зимни шапки
или ленти, не пречат на правилното ѝ прилягане, както и на видимостта ви.
Резултатите от теренните изследвания показват, че достъпът до туристическите
обекти в централната градска част е улеснен поради значителната ширина на уличната
мрежа и прилежащата инфраструктура, но затруднен поради неравната настилка и
липсата на непрекъснатост на тротоарите, както и липсата на велоалеи. Същото се
доказва и от изследването за качеството на настилките по доклад „Публични
пространства и обществен живот“ (ноември, 2017 г.), от което е видно, че „повече от
60% от улиците в изследваната територия са павирани и въпреки, че са съхранени в
духа на историческия център на града, не предоставят добри условия за придвижване
пеша или с велосипед“. Последното налага наличната инфраструктура да се използва
споделено с останалите участници в движението включително и с пешеходците.
Според цитираният от електронната медия „България Сега“ тест30, извършен от
германският институт Stiftung Warentest, който се занимава c тестването и оценяването
на стоки и услуги от всякакъв вид, електрическите скутери са удобни и приятни за
каране само при идеални условия на инфраструктурата. При наличието на „бордюри
или неравни повърхности“ същите могат да бъдат дори опасни. Полевият тест е
проведен в Германия сред 4 доставчика на подобна услуга за наем на електрически
скутер - Сіrс, Тіеr, Vоі и Lіmе.
Анализът на наличните вторични източници на информация потвърждава, че в
буферните зони около туристическите обекти в ЦГЧ липсва изградена инфраструктура
за придвижване посредством тротинетки и велосипеди. Подобна информация липсва
и в туристическия сайт за София – www.visitsofia.bg/вело-алеи, където е поместена
карта на велоалеите и предлаганите услуги за велосипедистите. Не може да не се
отчете факта, че във всички стратегически документи на Столична община е залегнало
развитието на общата и специализирана инфраструктура, която има отношение към
обезпечаване на туризма откъм транспортна достъпност, без значение от нейната
форма, а именно - в Общият устройствен план (ОУП) на града, Общинският план за
развитие (ОПР) на Столична община за периода 2014 - 2020 г., Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. София, Стратегия за развитие на културата в
София 2013 – 2023, Стратегия и план за действие за развитие на София като туристическа дестинация 2014-2020 и др.
Обобщено, мерките, които Столична община може да реализира в тази посока е
развитие, изграждане и свързване на велоалеите, така че да могат да се ползват както
от велосипедистите, така и от собствениците или наемателите на електрически мини
скутери и тротинетки. По отношение на туризма и тяхното използване – изградената
30
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мрежа от места за паркиране (стоянки) в близост до туристическите обекти в ЦГЧ почти
напълно покрива първоначалните нужди. При бъдещо разрастване на услугата и
използването на този начин на придвижване от туристите обаче, местата следва да
бъдат значително увеличени, както и прилежащата, в близост до самите обекти,
инфраструктура.
По отношение на туризма, удачно е и обвързването на карта „София“ като
превозен документ и такъв за посещение на туристически обект с услугата „наем на
електрически скутер“. Интеграцията би била изключително лесна, а реализацията би
увеличила посещаемостта както на туристическите обекти в ЦГЧ, така и на града като
цяло.
Анализът на събраните от фирмите, предоставящи услугата „наем на електрически скутер“ умело могат да се използват от Столична община за изучаване на навиците и начините на придвижване на населението, респ. подобряване на условията от и
до местата, които генерират най-голям поток, така че да се създадат необходимите
условия, вкл. и зимно време. Това ще позволи на Столична община да реализира
своята цел за намаляване на използването на лични МПС като средство за
придвижване, а оттам и подобряване на условията на градската среда. Твърдението се
потвърждава и от изследване на Clewlow (2019), според която планирането на
транспорта и разработването на политики в ерата на новите услуги за мобилност е
предизвикателно начинание, като се има предвид настоящият темп на промени, но
значително улеснено предвид наличието на много информация и данни за приемането и използването на тези нови услуги за мобилност, достъпни за градовете.
Същото, преди десетилетие, не бе възможно поради ограничената информация, което
значително затрудняваше публичния сектор да разработва политики и планове за
транспорт, ориентирани към данни. Нейното проучване представя и констатации
относно ранното възприемане и използване на споделени електрически скутери, както
и въздействието на услугите за частна мобилност, като цяло. Обобщени те гласят, че
общностите все повече ще използват електронни скутери, поради ниската им цена,
нулевите емисии и минималния отпечатък върху околната среда.
Безопасността и мерките, свързани с нейното осигуряване, са от първостепенно
значение за налагане на електрическите скутери като предпочитан начин за придвижване. Въвеждането на глоби е стъпка в правилната посока по създаване на култура на
ползване на тези превозни средства, както и като превантивна мярка за минимизиране
на част от негативното въздействие на тротинетките върху градската среда, каквото е
произволното им оставяне, блокирането на пешеходни зони или създаване на
предпоставки за възникване на инцидент, отнасящ се до личната или на останалите
участници в движението безопасност. Съответно друга мярка, която може да реализира местата управа е да съблюдава спазването на правилата, а налагането на глоби да
се ползва основно за ограничаване на нарушенията. Допълнителна мярка би било
запознаване с правилата за употреба на тротинетките още в най-ранна възраст, което
да залегне в обучителния процес още в детската градина и в училището, така че
подрастващите да научат основните правила и рискове, както и начините за предотвратяване на тези рискове и да получат възпитание - да се спазват тези правила.
По отношение на туризма и с използването на съвременните достижения на
информационните и комуникационни технологии е възможно разработването на
отделен пътеводител. Той може да включва тематични маршрути (например религиозен тур или антична София), както и общи такива, специално разработени за
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ползвателите на електрически скутери, съответно с преминаване през определени или
последователно през всички туристически обекти в централната градска част. Същите
могат да бъдат публикувани на отделна страница на туристическия сайт на София или
обособени в отделно мобилно приложение. С наличната QR маркировка и информация, осигурена чрез приложението iLoveBulgaria, посетителят може да се запознае с
дадения обект и да прецени дали представлява обект от неговите интереси или да
продължи към следващия. Фирмите, отдаващи електрически скутери под наем, също
могат да поместят описание на туристическите маршрути в техните приложения или да
помислят за различни стимули за жителите или гостите на града, особено за
чуждестранните, които лесно могат да бъдат идентифицирани. Подобни похвати могат
да бъдат създадени и използвани и за младите градски туристи, които се интересуват
от кулинария, заведения, клубове, барове.
Съответно, различни стимули могат да предложат и самите туристически обекти
или местата за развлечение. С генерирането на различни кодове за отстъпки или специални предложения, които да бъдат публикувани на тези страници и мобилни приложения, могат да провокират посетителите да преминат покрай тях и да се възползват
от незабравимо усещане, опознаване на българската кухня или на някое специфично
арт или културно изпълнение. Всичко това зависи както от креативността на фирмите,
предлагащи тази услуга, така и от всички стартъпи, които могат да развият този начин
на обслужване за ползващите електрически скутери за придвижване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направеният преглед и анализ на политиката на Столична община и визията
на фирмите-доставчици на услугите за споделени тротинетки става ясно, че се очаква
тези превозни средства да навлязат още повече през следващите няколко години в
София. В допълнение, те ще стават по-бързи и по-издръжливи откъм пробег, което
допълнително ще спомогне за тяхното налагане като средство и начин на придвижване в градски условия. Електрическите мини скутери и тротинетки могат значително
да подобрят качеството на въздуха и при провеждане на правилна политика - да
облекчат транспортната инфраструктура на града. Масовото навлизане на тези нови
превозни средства неминуемо ще усложни движението по уличната мрежа за всички
участници в движението. Затова от съществено значение е първоначално да се създадат необходимата изрична законова регламентация и правила, така че с последващият контрол да се създаде необходимата организация на движение и поведение
на ползване. Разбира се, градът не е пригоден за подобни алтернативни начини на
транспорт, което неминуемо ще доведе до необходимост от инфраструктурни промени и подобрения. Успоредно с това ще трябва да се промени и манталитета на населението, както в посока на адаптиране към тяхното наличие, но така също и към
тяхното използване.
На второ място следва да се осигури необходимата безопасност за всички
участници в движението, не само за ползвателите на лични или наети електрически
скутери. В тази връзка е необходимо да се намери и баланс, така че жителите и гостите
на града да имат възможност да използват скутерите, но в същото време да не пречат
и да не се застрашават пешеходците по тротоарите, както и самите жители на града,
които не ползват такива превозни средства. По този начин ще се осигури устойчивост
на услугата, особено при значително нарастване на броя използвани тротинетки, при
това във всички сезони на годината. Само чрез гарантиране на устойчивост, може да се
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постигне промяна в разпределението на използваните средства за придвижване на
населението, а оттам и към редуциране на използването на лични МПС в ЦГЧ на София
и свързаното с него подобряването на качеството на атмосферния въздух и на живота в
градски условия. В среда на масово замърсяване на въздуха и на продължаващи
усилия на Столична община в посока по-чист транспорт, те представляват примамлива
алтернатива. От една страна редуцирането на автомобилите в ЦГЧ ще доведе до
подобряване на микроклимата и условията за придвижване, като цяло, а от друга – ще
позволи на все повече туристи да посетят повече туристически обекти и забележителности, използвайки този нов начин на придвижване. Изключителната им маневреност и габарити позволяват придвижване и достъп до места и пространства, където
има съществени трудности или ограничения за автомобили. Това ги прави изключително полезни при посещението на туристическите обекти в ЦГЧ. Затова от първостепенна важност е създаването на правила за тяхното ползване, включително и за
използването им като алтернативи за достигане до туристическите обекти в града и
разглеждането им в рамките на няколко дни.
Конкретно и по отношение на туризма – създаването на електронен пътеводител, специална страница в сайта на Столична община за туризъм или отделно мобилно приложение, в които да е посочено как градът и неговите забележителности
могат да бъдат разгледани с помощта на предлаганите електрически мини скутери,
значително ще увеличи посещаемостта и удовлетвореността на самите туристи.
Направеният кратък преглед на проблемите и перспективите пред развитието на този
нов транспорт и услуга, включително и за достигане до антропогенните туристически
ресурси в ЦГЧ, показва спешната необходимост от адекватно управление на повишената градска мобилност на населението, не само за нуждите на туристическата
индустрия. Това ще позволи утвърждаването на град София като желана дестинация, в
която туристите ще могат да посетят безпроблемно нейните забележителности, а
самият град ще се превърне в съвременна, модерна туристическа дестинация.
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Фигура 1 – Общ вид на мобилно приложение за наемане на електрически скутер
(Източник: Lime App)
Фигура 2 – Схема на разположение на местата за паркиране на двуколесни превозни
средства, осигурени от Столична община в обхвата на „Синя“ зона за паркиране
(Източник: ЦГМ ЕАД)
Figure 1 – General view of a mobile application for renting an electric scooter (Source: Lime
App)
Figure 2 – Scheme of available parking spaces for two-wheeled vehicles provided by Sofia
Municipality in the scope of the "Blue" parking zone (Source: UMC Ltd)
Синопсис
Докладът представя актуално изследване с различни методи на възможностите
и предизвикателствата при използване на наетите електрически мини скутери (троти-
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нетки), както за придвижване в централната градска част на София, но така също и като
изключително удобно превозно средство, с което да бъдат достигнати антропогенните
туристически забележителности и места за развлечение и хранене, разположени в
тази част на града. Идентифицирани са текущото състояние на предлаганата услуга,
както и наличните проблеми и предизвикателства пред използването и налагането на
този нов начин на придвижване в град София. Обобщен е и чуждестранният опит, така
че синтезираните общо препоръки да спомогнат както за подобряване на условията за
живот и придвижване в градската среда, но така също и за конкретните нужди на
туристическата индустрия - за осигуряване на достъпност до ресурсите, които са едни
от най-важните предпоставки за посещение на дадена дестинация.
Масовото ползване на тротинетки - частни или споделени, по всяка вероятност,
ще доведе до трайна промяна на начина на придвижване в София, въпреки че
превозните средства и самата услуга все още не са законово уредени. За обследване
на този нов начин на придвижване Столична община може да ползва наличните
данни, събирани от фирмите-доставчици на услугата за споделени тротинетки, както и
да проведе допълнителни изследвания. Последните ще позволят определяне на
основните генератори и посока на придвижване на използващите тези превозни
средства, респ. усилията към подобряване на условията на придвижване трябва да
бъдат насочени именно към тези направления, за да се постигне реално намаляване
на използването на лични МПС. Едва тогава могат да се приложат конкретни мерки за
стимулиране и регулиране на това движение, за да се постигнат и ефективни резултати
в борбата с автомобилния трафик и замърсения въздух. От първостепенно значение е
осигуряване на безопасността на всички участници в движението, увеличаване на
жизненият цикъл на скутерите, за да могат да покрият разходите им за придобиване, а
за компаниите, предлагащи услугата „наем на електрически скутер“ - да издържат
достатъчно дълго, за да покрият и таксите към регулаторите и системите за обработка
на плащанията, а след това и да генерират печалба. Дългосрочната устойчивост на този
алтернативен вид транспорт зависи и от множество други фактори, като насърчаване
на използването им и пред това на автомобилите, обучение за правилата за движение,
както и контрол по тяхното спазване, развитие на велосипедната инфраструктура. От
реализирането им в краткосрочен план зависи утвърждаването на този иновативен
начин на придвижване и развитието на град София като устойчива туристическа,
международна дестинация.
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Приложение 1
Инструкции за наемане и безопасно използване на електрическите скутери на Li.me
(Източник: help.li.me)
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