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1. УВОД 

1.1. За проекта: "Еволюция сега - велосипедисти в действие" 

Проектът "Еволюция сега - велосипедисти в 
действие" на сдружение "Велоеволюция" е 
реализиран от доброволци-велосипедисти, 
предимно под 30 год. възраст, чрез който те 
активно се включват в развитието на 
велосипедната политика за град София. 
Проектът е съфинансиран по програма 
“Младежта в дейстивие”, дейност 1.2. 

Липсата на статистически данни и видимото 
разрастване на велодвижението провокира 
доброволци-велосипедисти да разработят 
методология, да извършат преброяване и 
изследване на велосипедните потоци в столицата. В рамките на 6 месеца се 
проведоха три сезонни проучвания на 20 кръстовища. 

По време на проекта се разработи Наръчник за безопасно велосипедиране в 
градски условия. Той събира опита на активни велосипедисти и полезни практики от 
анализи на чужди примери.  

С разпространението на резултатите сред местните заинтересовани общности и такива в 
още девет града, участниците ще провокират гражданите и институциите за провеждането 
на целенасочена местна политика по отношение на безопасното колоездене и културата 
на пътя.  

Данните от велосипедното преброяване предоставят важна информация, която да помогне 
на Столична община да наблюдава използването на велосипедната инфраструктура и да 
вземе решения за развиването й и за подобрения на съществуващата. 

Допълнителната информация, събрана по време на преброяването, може да бъде от 
ползва при провеждане на кампании за популяризиране на велосипедния транспорт и 
подобряване на пътната безопасност – както от общински структури, така и от 
неправителствени организации и частни компании.  

За тези цели данните от преброяването са публично достъпни на адрес 
http://projects.velobg.org/ . 

1.2. Каква информация се събира? 

Велосипедното преброяване събира информация колко велосипедисти преминават по 
определени маршрути, кога и къде карат, както и допълнителна информация като пол, 
приблизителна възраст, носят ли каска, карат ли на улицата или по тротоара, какъв вид 
велосипед карат и др. 

Целта на велосипедното преброяване е да се проследят тенденциите в разпределението и 
интензивността на велосипедните потоци, за да се проследят резултатите от 
велосипедната политика на града в желанието да се увеличи броят на пътуванията с 
велосипед.  

Фокусът е върху проследяване движението на велосипедисти, често ползващи този 
алтернативен начин на транспорт, за ежедневните си дейности. 

http://projects.velobg.org/
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2. АКЦЕНТИ 

Преброяването на велосипедистите е от значение за проследяване на връзката между 
велосипедната политика на града и нарастване на велосипедното движение. 

Велосипедните потоци са преброени в Генералния план за организация на движението  на 
София от 2010 г., но са определени като незначителни – с по-малко от 10 велосипедиста 
на час на кръстовище и не е правен анализ на велосипедния трафик. 

Настоящите преброявания показват, че вече в София има места с интензивен велосипеден 
трафик. Оформят се основните велосипедни направления. 

Най-натоварените кръстовища са: 

Таблица 2. Най-натоварени кръстовища в София с велосипеден трафик 

Кръстовище Бр.велосипедисти/ 

пиков час 

Дата на 
преброяване 

Бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов” 220 03 Октомври 2012 г., 
вторник 

Бул.” Евл. И Хр.Георгиеви” и ул.”Гр.Игнатиев” 175 07 Октомври 2012 г., 
неделя 

Борисова градина (при тенис-кортове 
„Академик” 

207 03 Юни 2012 г., 
неделя 

Руски паметник 144 03 Октомври 2012 г., 
вторник 

Орлов мост 165 07 Октомври 2012 г. 

Бул.”Витоша” и бул.”П.Евтимий” 141 03 Юни 2012 г. 

 

Основните велосипедни потоци са по главните направления от кварталите към центъра на 
града: Бул.”Цар Борис III”, бул.”България”, Борисова градина, бул.”Ал.Стамболийски”, 
бул.”Т.Александров”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Мадрид”. 

Много велосипедисти карат тангенциално на центъра – по бул.”Акад.Ив.Гешов”, по 
бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” от НДК до ул.”Граф Игнатиев”. 

През почивните дни немалко велосипедисти излизат да се разходят с колелета – посоките 
основно са Борисова градина към НДК или Паметника на съветската армия. Също през 
празниците през кръстовището на бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов” минават 
много велосипедисти, но все пак два пъти по-малко от делниците. 

Дамите карат колело значително по-малко от мъжете – 13.8 % жени и 86.2% мъже. 

Каски носят 8.2 % от преброените велосипедисти. 

Возенето на деца в столче на колело все още не е много популярно – 1.2%. Но 
напоследък срещаме все повече родители, които избират велосипеда за семеен транспорт. 

Само 0.4% са електрическите велосипеди. Както е и в Европа, този вид превозно средство 
също започва да набира популярност. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ 

Преброявнето обхваща 20 кръстовища – кордонно преброяване на 16 кръстовища около 
градския център и 4 допълнителни, ключови за велосипедистите кръстовища. 

Фигура 3.1. Карта на местата за преброяване на велосипедистите 

Рингът около центъра е подбран така, че да обхване основните велосипедни потоци. 
Именно затова е включен бул.”Евлоги Георгиев”, тъй като там има изградена велоалея. Тя 
поема част от велосипедните пътувания, които преминават тангенциално на центъра. 

Кръстовището на бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов” е най-натовареното с 
велосипедисти кръстовище. Кръстовището на бул.”Кн.М.Луиза” и бул.”Скопие” е заложено, 
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за да покаже промяната на велосипедния поток преди и след изпълнението на 
ваелосипедната алея по бул.”Кн.М.Луиза”. Кръстовището на бул.”Ал.Малинов” и 
ул.”Ф.Аврамов” е ключово за жк.Младост, през което преминава и първото велосипедно 
трасе в квартала. През „кръстовището” на алеите в Борисова градина при тенис-кортове 
„Академик” преминава основният велосипеден поток от жк.Младост, жк.Изток и част от 
жк.Студентски град. 

3.1. Брой и време на преброяванията 

За основното преброяване е избран началото на месец май*. Периодът е подбран така, че 
да обхване най-интензивния велосипеден трафик – времето е хубаво, учениците и 
студентите са активни и още не са приключили учебната година. 

За изследване на сезонноста при използването на велосипед за градски пътувания бяха 
предвидени преброявания през м.юли, октомври и януари**.  

Преброяванията се извършват в добро време, съботен и делничен ден от една седмица.  
Добре е съботния ден да е преди делничния. Тъй като фокуса на преброяването са 
ежедневните пътувания, то извън велосипедния сезон би могло да се брои само през 
делничен ден. 

Препоръчителните дни за преброяване са вторник/сряда или четвъртък за делничен ден. 
За празничен ден е избрана неделя, тъй като в събота част от хората също са на работа. 
Други статистики сочат, че нивата на трафика в понеделник и петък са по-ниски в 
сравнение с останалите делнични дни. 

Преброяването се извърши в пиковите сутрешни часове в делничен ден –от 7:00-10:00. В 
уикендите часовете за преброяване са от 9:00-12:00. 

* Често срещана парктика по света е преброяванията да се извършват през втората половина на септември. В 
София, обаче, повечето университети започват занятия през октомври. Ако се изчакат да изминат още 2 
седмици, за да се избегнат непостоянните пътувания в началото на семестъра, то ще има голям риск времето 
да стане студено. 

** В последствие статистиката показва, че месец май не е с толкова интензивен велосипеден трафик като 
юни, юли и октомври. 

*** Преброяването през януари предстои да се извърши. 

 
Таблица 3.1. Дни, в които е извършено преброяване на велосипедистите 

 Делник празник 

Преброяване 1 22 май 2012 *, вторник 03 юни 2012 *, неделя 

Преброяване 2 10 юли 2012, вторник 08 юли 2012, неделя 

Преброяване 3 03 октомври 2012, сряда 07 октомври 2012, неделя 

Преброяване 4 Предстои --- 

* преброяването, което трябваше да се извърши в началото на м.май, беше отложено за 
края на май/началото на юни поради лоши атмосферни условия; 
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3.2. Преброителни карти 

За всяко кръстовище е разработена отделна Карта за преброяване със схема на 
кръстовището.  

Фигура 3.2.1. Карта за преброяване 

Бяха разработени и инструкции за попълване на картите, които да са в помощ на 
доброволците. 

Фигура 3.2.2. Инструкции за попълване на преброителните карти 

  

Най-важната информация, която трябва да се запише, е кога е минал велосипедиста, 
откъде е влязъл в кръстовището и откъде  излязъл от кръстовището. 
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Всяко място на влизане или излизане от 
кръстовището е отбелязано с номер. За всеки 
такъв номер има таблица с часови интервали. 
Отбелязва се срещу часа в таблицата, отговаряща 
на мястото, откъдето велосипедистът е влязъл в 
кръстовището и отбелязваме в таблицата, откъдето 
е излязъл. 

 В таблиците отбелязваме с чертичка | за 
велосипедист, движещ се по пътното платно и с 
нула 0 за велосипедист, каращ по тротоара или по 
велоалея. 

С чертичка | отбелязваме дали велосипедистът 
носи каска, дали има пътник (напр. дете в столче), 
дали е с ел.велосипед или има кошница / дисаги).     

С чертичка | отбелязваме жените. Отбелязваме и 
видимата възраст на велосипедистите – маркираме 
само децата и по-възрастните. 

Ако кръстовището е голямо, видимостта слаба, 
могат да броят двама души. При такава ситуация двамата се разделят на две различни 
места и записват данни само на избраната част от кръстовището. Не записват 
информацията за каска, пол и т.н. за велосипедистите, идващи от половинката 
кръстовище на другия преброител.  

Преброителят може да въведе някакви знаци, ако е необходимо, но задължително се 
описва какво означават. 

Ако някоя посока за влизане/ излизане от кръстовището не е отбелязана на картата, 
можете да се причислите към някоя близка на нея като следвате логиката за посоката, в 
която се придвижва велосипедиста.  

Препоръчително е да не се завишва броят на велосипедистите – ще се напрaви лоша 
услуга при бъдещи преброявания, когато няма да се отчете реалното повишаване на 
велосипедния поток; 

Не се занижава броят на велосипедистите – така някое направление може да остане 
ощетено и да остане по-назад в годините за изграждане или недобре оразмерено. 
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4. АНАЛИЗИ  

4.1. Велосипеден трафик - данни от преброяванията 

4.1.1. Преброяване 1, делник: 22 май 2012 г., вторник 

Фигура 4.1.1.1: Преброяване 1, делник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, сутрешен пиков час 8:30-9:30 ч., 
22 май 2012 г., вторник 
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Фигура 4.1.1.2. Преброяване 1, делник - карта на велосипедните потоци в София, сутрешен пиков час 8:30-9:30 ч., 22 май 2012 г., вторник 
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4.1.2. Преброяване 1, празник: 03 юни 2012 г., неделя 

Фигура 4.1.2.1: Преброяване 1, празник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, пиков час 11:00-12:00 ч., 03 юни 
2012 г., неделя 
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Фигура 4.1.2.2. Преброяване 1, празник - карта на велосипедните потоци в София, пиков час 11:00-12:00 ч., 03 юни 2012 г., неделя 
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4.1.3. Преброяване 2, делник: 10 юли 2012 г., вторник 

Фигура 4.1.3.1: Преброяване 2, делник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, сутрешен пиков час 7:45-8:45 ч., 
10 юли 2012 г., вторник 
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Фигура 4.1.3.2. Преброяване 2, делник - карта на велосипедните потоци в София, сутрешен пиков час 7:45-8:45 ч., 10 юли 2012 г., вторник 
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4.1.4. Преброяване 2, празник: 08 юли 2012 г., неделя 

Фигура 4.1.4.1: Преброяване 2, празник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, пиков час 10:45-11:45 ч., 
08 юли 2012 г., неделя 

 



ПРЕБРОЯВАНЕ на  
велосипедистите в София 2012 

18 
 

Фигура 4.1.4.2. Преброяване 2, празник - карта на велосипедните потоци в София, пиков час 10:45-11:45 ч., 08 юли 2012 г., неделя 
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4.1.5. Преброяване 3, делник: 03 октомври 2012 г., сряда 

Фигура 4.1.5.1: Преброяване 3, делник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, сутрешен пиков час 8:15-9:15 ч., 
03 октомври 2012 г., сряда 
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Фигура 4.1.5.2. Преброяване 3, делник - карта на велосипедните потоци в София, сутрешен пиков час 08:15-09:15 ч., 03 октомври 2012 г., сряда 
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4.1.6. Преброяване 3, празник: 07 октомври 2012 г., неделя 

Фигура 4.1.6.1: Преброяване 3, празник - натовареност на кръстовища с велосипеден 
трафик и начин на използване на инфраструктурата, сутрешен пиков час 8:15-9:15 ч., 
03 октомври 2012 г., сряда 
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Фигура 4.1.6.2. Преброяване 3, празник - карта на велосипедните потоци в София, пиков час 11:00-12:00 ч., 07.10.2012 г., неделя 
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4.2. Разпределение по часови интервали 

4.2.1. Сутрешен пиков час в делничен ден 

Сутрешния пиков час за велосипедистите е от 7:45 до 8:45 и е близък до върховите 
натоварвания с автомобил и обществен транспорт. Разликата е в това, че при 
велосипедистите пикът е с по-плавна крива и има тенденция за неголям спад към 
обедните часове. 

Фигура 4.2.1.1. Пътуващи по часови интервали (%) при използване на личен автомобил, 
такси или мотоциклет и на градски транспорт, ГПОД, 2010 

Фигура 4.2.1.2. Пътуващи с велосипед, брой велосипедисти по 15-мин. часови интервали, 
всички преброявания, делник 
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4.2.2. Пиков час празничен ден 

Фигура 4.2.2 Пътуващи с велосипед, брой велосипедисти по 15-мин. часови интервали, 
всички преброявания, празник 

 

4.3. Натовареност на кръстовищата  

Фигура 4.3.1. Натовареност на кръстовища с велосипеден трафик, сутрешен пиков час, 
всички преброявания, делник 
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Фигура 4.3.2 Натовареност на кръстовища с велосипеден трафик, пиков час преди обяд, 
всички преброявания, празник  

 

Най-натоварени кръстовища с велосипеден трафик и от делничните, и от празничните 
преброявания са:  

 бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов”;  

 бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” и ул.”Граф Игнатиев”;  

 Борисова градина (при тенис-кортове „Академик”); 

 Руски паметник; 

 Орлов мост;  

 бул.”Витоша” и бул.”Патриарх Евтимий”. 

Характерно за всичките е, че до тях достигат вече изградени велосипедни алеи от 
главната велоалейна мрежа на града. Това показва, че създаването на велосипедни 
трасета по основните направления генерира значителен велосипеден трафик и 
че усилията на общината да изгражда велосипедна инфраструктура дават 
реален резултат в увеличения брой велосипедни пътувания. 
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4.4. Анализ на велосипедните потоци 

Данните от всички преброявания показват, че по-големи велосипедни потоци се 
наблюдават по основните направления от кварталите към центъра на града: Бул.”Цар 
Борис III”, бул.”България”, Борисова градина, бул.”Ал.Стамболийски”, 
бул.”Т.Александров”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Мадрид”. 

Също се забелязват значителни велосипедни потоци, които преминават тангенциално на 
центъра – по бул.”Акад.Ив.Гешов”, по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” от НДК до ул.”Граф 
Игнатиев”. 

Потокът от жк.Люлин към центъра се разпределя почти по равно по 
бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Т.Александров”. Също и за потока от жк.Надежда към 
центъра са по равно по бул.”Хр.Ботев” и бул.”Кн.Мария Луиза”. Въпреки новата велоалея 
по бул.”Кн.М.Луиза” от септември 2012, не се забелязва промяна във делничните 
пътувания, но има повишение през празничния октомври. Също малка част от хората 
използват новата велоалея – повечето карат по улицата. Това би могло да се обясни и с 
непопулярността на новия велосипеден път. Следващо преброяване след 2 или 3 години 
би показало по-реалистична промяна. 

През делничните дни се забелязват повече велосипедисти спрямо празничните на 
бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов”, Руски паметник, Лъвов мост, бул.”Хр.Ботев” и 
бул.„Сливница”, Петте кьошета. Това означава, че тези места се използват повече за 
ежедневните пътувания. 

През празничните дни повече велосипедисти преминават по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” и 
ул.”Граф Игнатиев”; Орлов мост, бул.”Ал.Малинов” и ул.”Филип Аврамов”. По 
бул.”Акад.Ив.Гешов” също преминават много велосипедисти и през празниците. 

През Борисова градина велосипедните потоци са променливи, по всяка вероятност 
зависещи от времето и броя на поредните слънчеви дни. 

Единственото пълно преброяване – 2, делник от 10 юли 2012 г. показва 282 
велосипедисти, влезли в центъра и 271 излезли. Спрямо съвпадащите преброени 
кръстовища може да се анализира, че най-много велосипедисти делник има през 
юли/октомври (почти по равно). Майското делнично преброяване показва значително по-
малки велосипедни потоци от другите делнични преброявания. Това би могло да се 
обясни с непостоянното атмосферно време през май и липсата на няколко поредни 
слънчеви дни. 

През празничните дни най-много велосипедисти има през юни, после през юли и накрая 
октомври. 
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4.5. Анализ на допълнителната информация 

Таблица 4.5. Анализ на допълнителната информация, всички преброявания 

4.5.1. Разпределение по пол 

Фигура 4.5.1. Разпределение по пол, всички преброявания 

 

Жените, каращи велосипед, са значително по-малко от мъжете велосипедисти, което е 
наблюдавано явление и в други градове по света. През почивните дни дамите са малко 
по-активни в карането на колело отколкото през седмицата. 

За популяризиране на карането на велосипед сред жени и млади дами могат да се 
осъществят целенасочени кампании. 

4.5.2. Разпределение по видима възраст 

Фигура 4.5.2. Разпределение по видима възраст, всички преброявания 

 

При разпределението по видима възраст логично най-голяма е групата на хората в 
активна възраст от 18-50 години. 

Преброяване общо  жени мъже видима възраст каска кошница ел.  дисаги детско 

делник 7:00-10:00     < 18 > 50     велос.   столче 

22.05.2012 г. 1260 12.9% 87.1% 2.0% 10.0% 9.1% 4.8% 0.6% 2.1% 1.3% 

10.07.2012 г. 3291 12.2% 87.8% 1.9% 6.5% 7.6% 3.5% 0.6% 1.2% 0.7% 

03.10.2012 г. 2835 12.9% 87.1% 1.9% 6.7% 8.1% 4.7% 0.2% 1.6% 1.0% 

  

празник 9:00-11:00                   

03.06.2012 г. 2461 17.0% 83.0% 13.5% 8.2% 9.3% 3.5% 0.0% 1.5% 1.5% 

08.07.2012 г. 1958 13.6% 86.4% 8.8% 7.8% 5.9% 3.8% 0.6% 1.7% 1.0% 

07.10.2012 г. 2301 14.6% 85.4% 12.4% 12.3% 9.2% 3.3% 0.5% 1.7% 1.7% 

  

Общо 14106 13.8% 86.2% 6.6% 8.3% 8.2% 3.9% 0.4% 1.6% 1.2% 
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За увеличаване на велосипедния трафик могат да се провеждат кампании за стимулиране 
на отделните възрастови групи. По правило най-лесна за убеждаване група са студентите, 
тъй като велосипедът им дава голяма мобилност, изисква малко средства за покупка и 
поддръжка, спестява разходи за транспорт и отговаря на по-активния им начин на живот.  

За да карат колело повече ученици е добре успоредно със създаването на велосипедни 
трасета до учебните заведения, да се извършват обучения за пътна безопасност и 
безопасно каране на велосипед в градски условия. 

4.5.3. Носене на каска 

Фигура 4.5.3. Разпределение по видима възраст, всички преброявания 

 

Носенето на каска е въпрос, който предизвиква оживени дискусии. Европейската 
федерация на велосипедистите препоръчва велосипедните каски да не са задължителни, а 
само препоръчителни, без да се създава имидж на колоезденето като опасна дейност. 
Правенето на каските задължителни силно редуцира броя на велосипедистите. А 
статистиките в други държави сочи, че колкото повечето велосипедисти има на пътя, 
толкова повече намаляват убитите велосипедисти на км изминато разстояние. Най-
велосипедните държави са най-безопасни за велосипедистите като каски носят 
едва под 3% от тях.  

Въпреки това в някои държави се стимулира децата да носят каски, което те правят по 
собствено желание. 

4.5.4. Возене на втори пътник /дете в столче на колелото 

Фигура 4.5.4. Возене на втори пътник /дете в столче на колелото, всички преброявания 

 

Возенето на малките си деца на велосипеда на родителя е нова за София култура на 
градска мобилност. Това спестява няколко пътувания с автомобил, който е обичайния 
семеен превоз. Но по-важното е възпитателната роля на возенето на дете в столче – така 
то свиква с велосипеда като превозно средство,  научава от родителя подаването на 
сигнал с ръка при завиване и др. 

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF-Helmet-brochure-2012-for-web.pdf
http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF-Helmet-brochure-2012-for-web.pdf
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Превозването на деца в ремаркета за деца (трейлъри) не е популярно поради липсата на 
достатъчно добра инфраструктура с плавни преходи на нивата. 

4.5.5. Наличие на аксесоар за носене на багаж – кошница, дисаги  

Фигура 4.5.5. Наличие на аксесоар за носене на багаж – кошница, дисаги, всички 
преброявания 

 

4.5.6. Електрически велосипеди 

Фигура 4.5.6. Използване на електрически велосипеди, всички преброявания 

 

Използването на електрически велосипеди започва да набира своята популярност, 
следвайки същата тенденция и в Европа. 

Няма събрани данни за използване на сгъваеми велосипеди. 

4.6. Сравнение на велосипедния трафик и статистиката за ПТП 

Фигура 4.6.1. ПТП с велосипедисти по месеци за 2011 г., данни на СДВР към 15.07.2012 г. 
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Пикът на броя на ПТП с велосипедисти през годината е през юни и с по-големи стойности 
от април до септември. Тези месеци съвпадат и с активния велосипеден сезон. Това 
показва връзката на по-интензивния велосипеден трафик и броят на ПТП. Интересно е, че 
според преброяването октомври е по-активен от юли, а статистиката на ПТП показва 
повече ПТП през юли. Това би могло да се дължи на топлия месец октомври 2012 г. 
Допълнително сравнение може да се направи като са готови статистиките за ПТП за 
2012 г. 

Би могло да се направят целенасочени кампании за пътна безопасност и толерантност на 
пътя в началото на велосипедния сезон през март и най-натоварения месец юни. 

 

Фигура 4.6.2.: ПТП с велосипедисти по дни от седмицата за 2011 г., данни на СДВР към 
15.07.2012 г. 

 

Дните от седмицата с най-много ПТП с велосипедисти са вторник и четвъртък. Това е 
очаквано, защото обикновено вторник, сряда и четвъртък са дните с най-висок 
велосипеден трафик. 

 

Фигура 4.6.3. ПТП с велосипедисти по часове за 2011 г., данни на СДВР към 15.07.2012 г. 
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Забелява се широк диапазон на часове с високи нива на ПТП с велосипедисти – сутрин от 
8-12 часа и следобед от 14-18 часа.  

Сутрешния пиков час в делничен ден е около 8:00-9:00 и в празничен ден – 11:00-12:00. В 
сутрешното разпределение на ПТП се забелязва отместване на ПТП спрямо сутрешния 
пиков час към обяд. 

Следобеден пиков час на велосипедното движение не е изследван. 
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5. СЪВЕТИ ЗА СЛЕДВАЩИ ПРЕБРОЯВАНИЯ 

5.1. Човешки ресурс 

Настоящото преброяване е извършено от велосипедисти-доброволци. Поради тази 
причина има случаи на отказали се преброители и невъзможност да се намерят 
заместници в кратки срокове. Добре е да има регламентиран ангажимент с преброителите. 

Добре е да има приоритети на кръстовищата, за да може при липса на човешки ресурс да 
се преброят по-натоварените кръстовища. 

Добре е да се запазят контактите на активните доброволци, които могат д а се потърсят за 
бъдещи преброявания или други велосипедни акции.  

Необходимо е по-внимателно инструктиране на преброителите, за да се намалят грешките 
при извършване на преброяването. Желателно е за всяко кръстовище да се премислят, 
опишат в инструкциите и добре да се обозначат на картите кои потоци в кои таблици се 
записват.  

Също трябва да се подобри събираемостта на попълнените карти и поставяне на краен 
срок за предванто им. 

5.2. Подобряване на преброителните карти 

Задължително на картите трябва да се попълва датата на преброяване. 

Преброителните карти е добре да имат междинна сума за всеки ред от таблицата, за да се 
облекчи обработката на информацията. 

5.3. Дали да се запазят същите места за броене? 

Преброяването е осъществено на места, които обхващат велосипедни пътувания в 
центъра и имат потенциал да се преброяват и в бъдеще. Добавянето на нови локации за 
преброяване е възможно, но отпадането на някое място трябва внимателно да се обмисли. 

Например биха могли да се включат кръстовища по втори ринг – бул.”Акад.Ив.Гешов” и 
бул.”България”; бул.”Никола Вапцаров” и бул.”Симеоновско шосе” и др. 

Преброяване на велосипедистите около НДК също има резон да се извърши – на 
бул.”Черни врък” и бул.”България” и бул.”България” и бул.”Витоша”. 
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