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ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
КАРТИТЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

ПЪРВО ПРЕБРОЯВАНЕ, МАЙ 2012

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската
комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност,
програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ

КОГА ЩЕ БРОИМ?
Първото преброяване, което ще направим през май месец, се състои от броене в два дена от
една седмица – един РАБОТЕН и един ПОЧИВЕН ден.
Задължително не трябва да вали в дните на преброяване. Затова ако вали, ще преместим
преброяването за друг ден.
Броене, почивен ден: от 9:00 – 12:00. Не трябва да вали, но ако все пак стане - ще
получите инструкции по мейл за друг ден.
Броене, делничен ден:, от
ден от следващата седмица.

7:00 – 10:00. Ако вали – ще получите инструкции по мейл за

Ако някой няма възможност да брои до 10:00, нека да е до 9:30. Но моля ви, сутринта да броим
от рано, защото от 7:00 започва най-големия пик на трафика в София. Ако закъснеете –
запишете точния час на пристигането.
Много е важно да запишете кога сте дошли и кога сте си тръгнали!!!
Също и да имате с вас верен часовник . И нещо за писане, разбира се.
Вземете с вас планшет/клипборд/подложка за писане – би трябвало да сме ви дали. Ако не сме
– има във магазин “Велоателие” на ул.”Козяк”35.
Ако някой не може да дойде за преброяването, нека ни пише на yiateam@velobg.org
или да се обади на телефона за контакти, който ще ви пратим по мейл. Така ще можем
своевременно да намерим заместник.

КЪДЕ ЩЕ БРОИМ?
Ако не сте си избрали кръстовище, на
което да броите, пишете ни кои места са
ви удобни на yiateam@velobg.org.

КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ
Всеки преброител трябва да има карта за преброяване за неговото кръстовище – една за
делничен ден (с часове от 7:00 до 10:00 в таблиците) и една за почивен ден (с часове от 9:00 до
12:00 в таблиците). Ако нямате, пишете ни на yiateam@velobg.org, за да ви изпратим и да си
разпечатате. Картите за преброяване изглеждат така:
Най-важната информация,
която трябва да запишем, е
КОГА е минал велосипедиста,
откъде е ВЛЯЗЪЛ в
кръстовището и откъде –
ИЗЛЯЗЪЛ от кръстовището.
Всяка място на влизане или
излизане от кръстовището е
отбелязано с номер. За всеки
такъв номер има таблица с
часови интервали.
Отбелязваме срещу часа в
таблицата, отговаряща на
мястото, откъдето
велосипедистът е влязъл в
кръстовището, и отбелязваме в
таблицата, откъдето е излязъл.
Броят на отбелязванията в таблиците е два пъти по-голям от броя на велосипедистите !!!

КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ
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). Не е фатално, ако не запишете
кошниците или не разпознаете, кое е
ел.велосипед.
С чертичка | отбелязваме жените (мъже би трябвало да са
всички останали...)
Отбелязваме и видимата възраст на велосипедистите –
маркираме само децата и по-възрастните.
Ако броят двама на кръстовище, то НЕ записвайте информацията за каска, пол и т.н. за
велосипедистите, идващи от половинката кръстовище на другия преброител. Т.е. записвате тази
информация само за излизащите от вашата половинка кръстовище.
Най-отдолу, вдясно си напишете името, тел. за контакт и мейл.
Регистрирани сме като администратори на лични данни и ще ви ги пазим.

КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ
Ако ви се стори необходимо, въведете си вие някакви знаци
за преброяването, но задължително опишете какво
означават.
Ако някоя посока за влизане/ излизане от кръстовището не е
отбелязана на картата, можете да я причислите към някоя
близка на нея като следвате логиката за посоката, в която се
придвижва велосипедиста. Ако имате въпроси, пишете ни на
yiateam@velobg.org.
Ако ви остане време, ЗАПИСВАЙТЕ СИ неща, които са ви
направили впечатление:
• конфликтни ситуации с автомобили / пешеходци
• удобства / неудобства на велосипедистите
• удобства / неудобства при преброяването
НЕ ЗАВИШАВАЙТЕ броят на велосипедистите – ще напрaвите лоша услуга при бъдещи
преброявания, когато няма да се отчете реалното повишаване на велосипедния поток;
НЕ ЗАНИЖАВАЙТЕ броят на велосипедистите – така някое направление може да остане
ощетено и да остане по-назад в годините за изграждане или недобре оразмерено.

ПРИМЕРНО ПОПЪЛВАНЕ НА
КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

ПРИМЕРНО ПОПЪЛВАНЕ НА
КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

ПРИМЕРНО ПОПЪЛВАНЕ НА
КАРТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

СПИСЪК НА ВАЖНИТЕ НЕЩА
НЕЩА ЗА ВЗИМАНЕ:
• взимаме картата за преброяване за съответния ден (делник или празник – ще я познаете по
часовете за броене в таблиците)
• взимаме планшет/клипборд / подложка
• нещо за писане
• верен часовник
• търпение и добро настроение
НЕЩА ЗА ПРАВЕНЕ:
• разгледайте внимателно схемата на кръстовището, посоките за влизане и излизане и към кой
номер принадлежат. Ако имате въпроси по вашето кръстовище (или други въпроси), пишете ни
на yiateam@velobg.org.
• ако сте двама на кръстовище, ще ви дадем контакти помежду ви, за да се уговорите как да си
разделите кръстовището (и внимавайте как ще броите каските  - виж 5 стр.)
• първото нещо като отидем да броим е да запишем часа, от който започваме преброяването
• като свършим, записваме часа, в който си приключваме преброявнето.
• по някое време си напишете името, телефона и мейла.
• готовите карти за преброяване можете да оставите в магазин “Велоателие” на ул.”Козяк” 35; на
седмичните ни срещи тук – обикновено четвъртък 19:00 на зелената беседка до Колодрума в
Борисова градина; или ни пишете, ако не можете на нито едно от тези места.

КОНТАКТИ
Сдружение ”Велоеволюция”
info@velobg.org
www.velobg.org
адрес:
София 1505
ул.”Атанас Узунов” 49, ет.4, ап.13

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението!

