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Предложение за въвеждане на целогодишен нощен градски транспорт на Спаси София

Абстракт
За разлика от другите европейски и балкански столици, София никога не
е имала истинска мрежа на нощен транспорт, въпреки няколкото линии, които
са функционирали денонощно преди 1989г. Към 2018 г. българската столица
продължава да бъде най-големият европейски град и последната столица в
ЕС (заедно с Талин), която не предлага такава услуга. С въвеждането на нощен
транспорт София ще се нареди рамо до рамо с градове като Белград, Загреб,
Букурещ, Скопие, Прага, Будапеща, Виена и др. Столицата ни става все попосещаван и атрактивен град, както за туризъм, така и за инвестиции. Това е място,
където хората обичат да инвестират парите си, да видят забележителностите, да
изживеят културата и богатото ни наследството, да общуват или да се забавляват. За
да остане конкурентоспособна в европейски и балкански мащаб и привлекателна
за инвеститорите и посетителите, тя трябва да въведе нощен транспорт, какъвто
другите градове вече предлагат на своите жители и гости.
С разрастването на малкия и среден бизнес, ръста на броя компании
работещи с нестандартно работно време, както и сериозното развитие на туризма
в града, нуждите за мобилност след 23ч. в София нараснаха изключително бързо
през последните няколко години. Това се потвърждава и от засиления трафик и
увеличения брой таксита, редовно достигащи по над 5 000 автомобила, в периода
между 23:00 и 05:00ч.
Осъзнавайки големия потенциал, който съществуването на евтин, бърз,
сигурен и достъпен градски транспорт през нощта ще открие за София, ние от
Спаси София от години се борим за неговото въвеждане. Затова предлагаме да
бъдат въведени 7 нощни линии които да се движат на 30-минутен интервал и да
свързват големите квартали на столицата с центъра, Летището и Централна жп
гара. Това означава, че транспортната услуга по тези линии ще работи денонощно,
без прекъсване, всеки ден в седмицата между 23:30 и 05:30ч. Линиите на нощния
транспорт в голяма степен припокриват трите линии на метрото и комбинират найпопулярните и използвани дневни линии с цел максимално удобство за пътниците.
Те ще обслужват всички съществуващи спирки по маршрутите си, като ще бъдат
разкрити и нови. Общият брой обслужвани спирки е 261.
Нощният транспорт ще създаде за София множество нови възможности,
променяйки начина, по който хората живеят и се придвижват, но и начина, по който
фирмите избират да работят. Подобно на други европейски столици отдавна въвели
нощния транспорт, културните обекти ще могат да започват събитията си покъсно; заведенията, ресторантите и търговците ще могат да удължат работното си
време, а музеите и атракциите ще могат да имат повече вечерни събития. Големите
концертни зали също така ще могат да останат отворени по-дълго, което ще намали
задръстванията причинени от голям брой хора, напускащи едновременно. Нощният
транспорт значително ще допринесе за по-добро туристическо представяне
на столицата, привличайки нови туристи и подпомагайки местната икономика.
Подобрената мобилност ще направи София комфортно, модерно и вълнуващо
място за живеене, работа и посещение, така че все повече хора и фирми да дойдат
и инвестират или харчат тук своите пари.
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Въведение
Град София е столица на България и основен икономически, транспортен и образователен
център на държавата. Към месец октомври 2017г. населението на Столичната община по данни на
ГРАО е 1 463 850 души с тенденция на постоянно нарастване. Столичният градски транспорт е важна
част от националната транспортна система. В София са представени множество видове градски
транспорт, като основният фокус пада върху метрото. За последните 20 години лошо управление
доведе до значително намаляване на превозните средства, които обслужват градския транспорт. В
резултат ежегодният брой пътници значително намалява, а интервалите на движение се увеличават,
допълнително влошавайки качеството на услугата. През последните години Столичната община
инвестира в подмяна на амортизираните превозни средства, но това не доведе до намаляване на
интервалите на движение, тъй като абсолютният брой превозни средства остава същият или дори
намалява. Въпреки че многократно беше декларирано от представители на Общината, че градският
транспорт е абсолютен приоритет, към този момент това далеч не е така.
Доказателство за неуспешната
При създаването си в началото на 2015г.
политика е неспирният отлив
Спаси София си постави за цел да подпомогне
на пътници от системата,
прилагането в София на отдавна доказани
като същевременно се насърчава
добри практики, стремейки се гореизложените
движението с автомобили.
цели да станат реалност. В концепцията ни за
Практика, противоречаща на
подобряване на градския транспорт, неделима
възприетите световни тенденции
част е въвеждането на нощен транспорт като
за градоустройство, целящи
задължителен елемент за всеки град, целящ да
превръщането на градовете в зелени
се развива като икономически, туристически
и насочени към хората, с много и
и социален център. В настоящия документ
достъпни пешеходни зони и с добре
екипът на Спаси София ще представи основните
развит градски транспорт.
параметри на своя проект, както и финансовоикономически анализ на предложението.
Нашата цел е да подпомогнем Столичната община при въвеждането на нощен транспорт в София,
предоставяйки резултатите от нашите анализи и проучвания, включително онлайн анкета с над
6000 респонденти за транспортните навици и нужди при нощните пътувания, както и нагласите за
използване на нощен транспорт.
Важно е да се отбележи, че градските, транспортните и екологични проблеми, които системата
на градския транспорт решава са многобройни и затова акцентът върху развитието на градския
транспорт е задължителен. Сред проблемите, които добре функциониращата система на градския
транспорт решава или значително облекчава, се открояват:
•
•
•
•
•
•

Задръствания;
Недостатъчен брой на паркоместа;
Брой на ПТП-та;
Разходи за поддържане на уличната мрежа;
Разходи свързани с личните автомобили (амортизация и гориво);
Неравнопоставена мобилност на гражданите, които не са шофьори.

Прекомерна консумация на енергия (гориво), особено за страна като България, която няма
собствени източници на тези енергийни ресурси;
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Опасни за здравето на населението високи нива на замърсяване на околната среда.
Държим да подчертаем, че столицата на България е единственият европейски град с население
над 1 млн. души без нощен транспорт. Фиг 1 показва, че дори градове с по-малко население
и значително по-скромни бюджети от София, като например Скопие и Любляна, разполагат с
подобна форма на транспорт. Практиката е доказала, че нощният транспорт не е лукс, а реална
необходимост, която спестява пари, подобрява безопасността и екологията, и подпомага градското
икономическо развитие.
Фиг. 1: Брой нощни линии в останалите европейски столици, сравними със София

Както вече отбелязахме, влиянието, което нощният транспорт ще има върху живота на
софиянци и гостите на града, ще бъде голямо. Освен подобрена мобилност, нощният транспорт
е многократно по-евтин от другите алтернативи в късните часове. Отражение ще има и върху
3
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икономическата активност, позволявайки на работниците на фирми с нетрадиционно работно
време да не зависят от автомобил или такси, за да се придвижат от и до работа, както и на фирми,
които са искали да въведат подобно работно време, но липсата на опции за придвижване ги е
спирало да го направят. Намалените разходи за придвижване през нощта пък биха позволили повисок разполагаем доход на гражданите, повишавайки потреблението на други стоки и услуги.
Практиката в други европейки градове показва, че нощният транспорт сериозно подпомага малкия
и среден бизнес, който намира нови възможности за икономическа дейност по протежение на
линиите. Нощният транспорт съществено ще улесни и туристите и гостите на столицата, които през
последните години бележат сериозен ръст1, подобрявайки техния престой и имиджа на София.
Няма как да се игнорират и факторите безопасност и добро прекарване – хората спокойно ще могат
да излязат и да се забавляват без риск за здравето им заради шофиране в нетрезво състояние в
последствие. Това е важна стъпка в борбата срещу инцидентите на пътя, което е национална кауза,
и следва да бъде третирана като такава и от страна на Столичната община.
В допълнение, заради натрупаните през годините сериозни управленски грешки, работното
време на градския транспорт бе сериозно ограничено. Такова работно време не е адекватно за
столица, административен, културен и бизнес център, както и многомилионен град, какъвто е София.
В резултат, дори посещаващите късни кинопрожекции, ресторанти или местата за забавление
губят възможността да се приберат с градски транспорт.

1

https://goo.gl/5t7aP6
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Анализ на въведения през 2008 и 2009 година нощен градски
транспорт
Преди да пристъпим към описание на предложението на Спаси София за въвеждане на нощен
градски транспорт е важно да бъде представен анализ на първия и до момента единствен опит за
въвеждане на нощен транспорт през 2008 г. и 2009 г. През месец октомври 2008 г., студентският
автобус 94 за кратко става денонощен. Автобусите се движат на всеки кръгъл час между 00:00ч. и
05:00ч. по маршрут свързващ Студентски град и Ректората на СУ. Събираемостта от билети е почти
100%2, тъй като качването е организирано само през първата врата, а във всеки автобус има и
контрольор. В някои дни като петък и събота, шофьорите са продавали и по 400 билета за една нощ.
Загубите за първите два месеца от експлоатацията на тази нощна линия са общо 3000 лева, сума
напълно по силите на Столичната община. Експериментът е преустановен едва няколко месеца покъсно без обосновани аргументи.
През месец май 2009 г. отново за кратък период се прави плах опит за нощен транспорт в
София. Линиите са 3 (виж фиг.2), като пресечната им точка е спирката на Ректората. Движението
на автобусите през голяма част от времето, в което системата функционира, не е синхронизирано,
така че те да се изчакват, с което прекачването от една на друга линия е невъзможно. Автобусите
се движат на всеки час в периода между 00:00ч. и 05:00ч. Линиите са окончателно спрени през
месец октомври 2009 г., само 5 месеца след тяхното въвеждане, без да се e провела каквато и да
е разяснителна кампания или да бъде направен опит за корекция на допуснатите грешки, които
правеха системата неефективна и неудобна.
Фиг. 2: Схема на трите нощни линии въведени в периода май-октомври 2009 година

2

https://goo.gl/FZLp86
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Следва кратък анализ на допуснатите грешки при предишното въвеждане и експлоатиране на
нощен транспорт в София, които следва да бъдат избягвани в бъдеще, с цел успешно функциониране
на подобна система и която да е от максимална полза за жителите и гостите на столицата.

Мрежа на линиите
Експлоатираните през 2009 г. линии са недостатъчни на брой, правещи системата недостъпна
за голяма част от жителите на града. Тя не обхваща достатъчен брой жилищни територии, поради
маршрутната схема, целяща минимални екплоатационни разходи. Част от линиите минават по
рядко населени територии, през квартали и булеварди с голямо население. Така на пример линия
Б (Младост-Люлин) се движи по бул. Сливница вместо по бул. Тодор Александров, а линии А и Б
преминават през Сточна гара, вместо по бул. Цар Освободител и пл. Св. Неделя. Най-големият
недостатък на тази мрежа е, че линиите не навлизат в центъра на града, където са концентрирани
по-голяма част от заведенията и точките на нощен живот, а само го заобикалят или тангират.
Нашите проучвания показват, че строгият център на София е най-търсената нощна дестинация,
генерирайки около 70% от целия очакван пътникопоток (виж фиг. 3).

Нашето предложение
7 линии, минаващи през всички основни точки на нощна активност и
обслужващи всички големи квартали, центъра, Централна жп гара и Летище
София.
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Фиг. 3: Посещавани места в София според системата за чекиране на присъствие Foursquare. Розовите
петна на картата представляват заведения в категория “Нощен живот”. Другите цветни петна
представляват дейности от група “ден”.

Фиг. 4: Най-посещавани места на нощна София според системата за чекиране на присъствие Foursquare.
Като най-поесещаван се откроява центъра, следван от Студентски град, Младост и южните квартали
на града
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Централна трансферна спирка
Избраната за трансферна спирка при провеждането на експеримента през 2009 г. бе
спирката при Ректората. Това не е най-удачното място за осигуряване на ефективно прекачване,
разположена е твърде периферно спрямо идеалния център на София и около нея няма концентрация
на нощно движение. Това е транзитна точка, а не такава, която генерира движение или се търси
от гражданите. Следствие от транзитния характер на мястото е, че наличната улична мрежа не
предполага възможност за удобен престой на автобусите и активно движение на пътници от един
автобус до друг.

Нашето предложение:
Централната трансферна спирка да бъде организрана на пл. Св. Неделя,
който се намира в сърцето на града и в центъра на нощния живот. Това е място с
по-малко автомобилен трафик, за сметка на пешеходен такъв, а физическото
пространство дава възможност за удобно разполагане на автобусите и бързо
прекачване на пътниците.

Интервали на движение
Интервали от един час са неподходящо решение за големите градове. Нощното движение в
големи столици подобни на София е интензивно и предполага по-малки интервали. Доказват го
нощните системи на градове като Белград, Прага, Будапеща, Виена или Загреб, където линиите
са с интервал между 15 и 30 минути. Особено нелогично е да се предлага интервал от 60 минути
в комбинация с недостатъчно голяма и наситена мрежа от линии. Подобно организиран нощен
транспорт не е удобен и привлекателен за големи групи граждани, тъй като не може да представлява
реална алтернатива на такситата или другите форми на мобилност.

Нашето предложение:
Двойно намаляване на интервала на движение до 30 минути по всички седем
линии. Подобен интервал ще стимулира много повече хора да се възползват
от услугата на нощния транспорт заради несравнимо по-голямото удобство
и покриване на реалните транспортни нужди.

Синхронизация на автобусите с цел прекачване
През голяма част от осъществяването на експеримента през 2009 г., автобусите на нощните
линии не се изчакваха, правейки прекачването между линиите невъзможно или непрактично. При
отсъствието на много нощни линии, които да правят достатъчно на брой директни връзки между
кварталите, възможността за безплатно прекачване, която синхрoнизираното пристигане на
трансферната спирка предоставя, е ключов компонент за ефективното функциониране на нощен
транспорт.

Нашето предложение:
Организацията на разписанията на линиите позволява синхронизирано
пристигане и заминаване на всички автобуси по всички линии в петминутен
трансферен прозорец. В рамките на тези 5 минути пътниците ще могат
8
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спокойно и бързо да се прекачат на всяка от линиите във всяко направление,
като това прекачване се случва без повторно таксуване и е калкулирано в
цената на билета за еднократно пътуване в нощния транспорт.

Подвижен състав
Използваните в експеримента автобуси бяха крайно неподходящи за целите на нощния
транспорт. Линиите се обслужваха от стари съчленени, шумни, неудобни, непривлекателни и
енергоемки автобуси, с много по-голям капацитет от нуждите на самите линии. Това доведе
до увеличаване на разходите за поддържане на системата за нощен транспорт, без да се вземе
предвид, че съществува алтернатива, позволяваща оптимизиране на разходите - линиите да се
обслужват от единични автобуси, с икономични двигатели и т.н.

Нашето предложение:
Използване на нови единични автобуси с тихи, екологични и икономични
двигатели, привлекателни и удобни за пътниците. Подобни превозни средства
имат адекватен капацитет и далеч по-малки разходи за експлоатация.
Примери за подобни автобуси са Mercedes-Benz Conecto, Tedom C12G или
BMC Belde 220, както и част от поръчаните нови 126 единични автобуса на
Автотранспорт, които трябва да пристигнат през 2018 и 2019 г.

Информационна кампания
При предишното въвеждане на нощен транспорт не бе проведена адекватна и достигаща
критична маса пътници разяснителна кампания, информираща гражданите за услугите на новата
система и промотираща нейните многобройни положителни аспекти. Част от гражданите научиха
за съществуването на такава система едва когато медиите отразиха нейното спиране, а най-голям
е броят на онези, които изобщо не разбраха никога за нейното съществуване.

Нашето предложение:
С цел популяризация на нощния транспорт е наложителна активна
и иновативна разяснителна рекламна кампания, която да се провежда
съвместно от страна на Столичната община, ЦГМ, студентските сдружения,
граждански организации и заинтересовани представители на бизнеса. Това
решение не изисква голям финансов ресурс, а по-скоро добра организация и
мотивираност на участващите.

Табели, схеми и графици за движение по спирките и в интернет
При първия експеримент се наблюдаваше отсъствие на информация по спирките или на
официалната страница на ЦГМ. Липсваха табели на спирките, които да дават информация за
наличието на нощните линии, графиците на движение и схема на цялата маршрутна мрежа. В
последните седмици преди експериментът да приключи на някои от спирките се появи информация,
но тя бе практически неразличима от останалите линии на дневния транспорт (номерация от
дневния набор, без буквен индекс, идентичен цветен код и т.н.)
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Нашето предложение:
Изготвяне на модерна визуална концепция, привличаща вниманието
на пътниците, която да се постави на всяка една спирка обслужвана от
нощните линии и съдържаща пълната информация за пътниците. Предвид
сравнително малкия брой спирки на нощния транспорт, подобно решение
не изисква големи финансови средства или усилия, а същевременно неговото
въвеждане е абсолютно необходимо. От друга страна, напълно безплатна
възможност за популяризация на нощния транспорт дават почти хилядата
нови електронни табла поставени по спирките, на които може да се изписва
информация, уточняваща, че подобна услуга вече съществува. Такива случаи
вече са наблюдавани с послания за различните празници или инициативи като
Зеления билет или Европейската седмица на мобилността.
За успешното функциониране на системата за нощен транспорт от изключителна важност
е да бъдат усвоени поуките от предишния неуспешен опит3. В този анализ следва да се отбележи
и факта, че от предишния експеримент изминаха 9 години. За този период икономическата
активност в София значително се подобри4, а културните и социални навици на населението се
промениха. Градът се превърна в притегателен център за индустрии с висока добавена стойност и
често нестандартно работно време на служителите, а броят на туристите и местата за забавление
се увеличиха. При толкова съществена и обективна промяна е важно да не се допуска обосновка
на бъдещо негативно решение за въвеждане на нощен градски транспорт на база неуспешния опит
през 2008 и 2009г.
В заключение бихме искали да подкрепим горните доводи с думи на бившия зам.-кмет по
транспорта г-н Любомир Христов, който в интервю призна, че при предишното въвеждане на нощен
транспорт, Общината не е направила достатъчно за правилното, надеждното и ефективното му
популяризиране и експлоатация. Затова считаме, че почерпването на опит от предишните провали
е от ключово значение за гарантирането на успешното въвеждане на нощен транспорт през 2018
г. Спаси София се ангажира да следи прилагането на усвоеното знание в рамките на този проект.

3
4

https://goo.gl/2iUYua
https://goo.gl/KS3ABK
10

Предложение за въвеждане на целогодишен нощен градски транспорт на Спаси София

Предложение за нощен градски транспорт на Спаси София
Основни параметри на нощния транспорт
Системата предвижда 7 нощни автобусни линии, обслужвани от къси автобуси на природен
газ (след доставката на новата партида автобуси през 2018г.). Линиите свързват големите жилищни
райони на София с центъра, Централна жп гара и двата терминала на Летище София. Предложеният
интервал на движение е 30 мин. между 23:30 и 05:30ч. всеки ден в годината. На пл. Св. Неделя е
разположена централна трансферна спирка, на която пътниците могат гарантирано и безплатно да
се прекачват на друга нощна линия, без да се налага изчакване на следващ автобус. По този начин
се намира баланс между транспортните нужди на софиянци и адекватно покритие на всичките
точки от нощен интерес, същевременно минимизирайки разходите за транспортния оператор.
Фиг. 5: Основни параметри на предложението за нощен градски транспорт

Брой линии
Въвеждат се 7 нощни линии (обозначени като Н1-Н7), които обслужват всички райони на
София и основните точки на нощен интерес. Линии от Н1 до Н6 са диаметрални и свързват големите
квартали на града с центъра, а линия Н7 е радиална и експресна, с маршрут от Терминал 1 и 2 на
Летище София до централната трансферна спирка на пл. Св. Неделя, минавайки по Цариградско
шосе. Броят линии е оптимизиран с цел намаляване на разходите за системата без да се намалява
качеството на обслужване на гражданите. Не бива да се забравя, че сходни по големина на София
европейски столици имат десетки нощни линии. Маршрутите на линиите са прави и не налагат
ненужно обикаляне в различните квартали. Подобна организация гарантира висока скорост на
пътуване и минимално време за достигане на центъра от периферните квартали. Това прави нощния
градски транспорт сериозна и атрактивна алтернатива пред такситата или личните автомобили и
по критерий време за пътуване.
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Фиг. 6: Схема на линиите на нощния транспорт

Работно време
Работното време на нощния градски транспорт е от 23:30ч. до 05.30ч., всеки ден в седмицата,
целогодишно. Такова работно време е обосновано от проведените проучвания за нуждите на
пътуващите, графиците за движение на дневния градски транспорт и досегашния опит на сходни
на София европейски столици.
В проведено от Спаси София проучване за навиците на пътниците през нощта, в което взеха
участие 6540 анкетирани, 92,1% или 6022 анкетирани, завяват, че им се налага да излизат след
23:30ч. От тях 24,3% или 1457 души са служители с работни смени в периода 23:30ч. - 05:30ч.
Останалите 75,7% или 4533 анкетирани са заявили, че нощните им излизания са с цел различна от
работа.
На въпроса “В кои дни от седмицата най-често пътувате след 23:30ч.?” едва 4,7% от
анкетираните или общо 280 души заявяват, че пътуват само в делничните дни. 35,1% от анкетираните
или 2112 души пътуват само през уикенда (вкл. и петък вечер).
Отговорите на въпроса “В кой период най-често се прибирате?” са разделени в две категории
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- нощни работници и нощни излизания. 39,8% или 567 от нощните работници са отговорили, че
се прибират в интервала между 03:00ч. и 05:30ч. Другите нощни прибирания (с цел различна от
работа) се осъществяват най-често в периода 01:30ч. - 03:00ч. (46,3% или 2764 анкетирани),
следвани от прибиранията в периода между 03:00ч. - 05:30ч. - 39,8% или 2376 анкетирани.
Фиг 7. Транспортните нужди на работещите (вляво) и излизащите за забавление (вдясно) през нощта

НАЧАЛО И КРАЙ НА
РАБОТНИТЕ СМЕНИ
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И ИЗЛИЗАНЕ
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не поставя ограничения пред нощния транспорт, що
Цели 60,2% от анкетираните или
се отнася до дните за движение (делник или празник).
3621 души са отговорили, че нощни
Работното време и интервалите на движение на
налагат
както
Пеша
Автомобил
Такси
Организиран
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58.1%
3.1% и в
еднакви и лесно запомнящи се, независимо
от
деня
5.3%
делничните дни.
или сезона на движение (напр. услуга само в почивни
дни или само през лятото). По този начин пътниците
много по-лесно ще започнат да възприемат мрежата като стабилна и постоянна част от системата
на градския транспорт и ще започнат да планират пътуванията си в зависимост от нея. Това ще
доведе до значително повишаване на броя пътници, които я използват, както в краткосрочен, така
и в дългосрочен план.

Интервал на движение
Интервалът на движение на линиите от Н1 до Н7 е 30 минути, всяка вечер от годината.
Предложението се базира на внимателно проучване на резултатите от проведената анкета,
графиците за движение на дневния градски транспорт и опита на останалите европейски столици.
Нощен градски транспорт с интервал от 60 минути, вместо предлаганите 30, би имал сериозни
недостатъци, особено ако се вземат предвид ниските цени на таксиметровите услуги, огромният
брой таксиметрови автомобили и тяхната достъпност и сравнително малката площ на София.
Интервал на движение от 30 минути ще увеличи значително потенциалните ползватели на нощната
услуга, както и ще разшири групите граждани, които биха го ползвали.
Данните еднозначно показват, че нощният транспорт би бил натоварен приблизително
равномерно през различните нощни часови пояси. В периода до 01:30ч. се очаква движението да
е основно в посока към центъра на София и кварталите с нощен живот като Лозенец и Студентски
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град, докато след 01:30 ч. се очаква обратната тенденция: пътуване в посока големите квартали и
периферията.
Фиг 8. Време за пътуване между различни дестинации в София

На база представените факти от изследването нощният транспорт следва да има еднакви
интервали на движение през всички часове на нощта, както и през всички дни от седмицата. По
време на национални празници (Великден, Коледа, Нова година и др.) има възможност за сгъстен
график на движение самостоятелно или в комбинация с други дневни линии на градския транспорт
и метрото.

Централна трансферна спирка на площад Св. Неделя
Площад Св. Неделя се предвижда да бъде централна трансферна спирка за нощния градски
транспорт, на която да се осъществяват прекачванията между линиите. Това решение е съобразено
с концентрацията на нощна активност в града на и около улиците Витоша, Алабин, Ген. Гурко, Леге
и др. Избраното разположение на трансферната станция гарантира безпроблемно функциониране
на системата – пристигане и заминаване на автобусите и прекачванията на пътниците. Тъй като пл.
Св. Неделя се намира в непосредствена близост до трансферната станция на метрото - Сердика,
където хората вече имат навик да се прекачват, пътниците бързо и лесно ще възприемат мястото
като трансферна спирка и през нощните часове. Предложението обхваща обособяване на общо 6
броя спирки на територията на пл. Св. Неделя и бул. Александър Стамболийски, групирани така, че
да позволяват максимално лесен и бърз заход за автобусите, като се използват и съществуващите
трамвайни спиркови острови. Разпределението на автобусите по спирките е такова, че всяка
спирка е равномерно натоварена, а трансферът за пътниците - възможно най-кратък и удобен.
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Фиг. 9: Схема на организацията на централната трансферна спирка на пл. Св. Неделя.

Цена на билета за нощен градски транспорт
Предложената цена на картата за еднократно пътуване с нощен градски транспорт (с
неограничен брой прекачвания в рамките на 90 мин.) е 2 лв. По този начин в системата на нощния
транспорт трансферите в рамките на едно пътуване са напълно безплатни. Това позволява всеки
пътник да се придвижи до всяка точка обхваната от мрежата на нощния градски транспорт срещу
само един билет. Допълнителна възможност се дава на притежателите на абонаментни карти
по редовна и преференциална тарифа за градския транспорт да използват системата за нощен
транспорт срещу допълнителна такса от 5 лв. на месец. Тази възможност важи само за притежателите
на абонаментни карти за 1, 3, 6 или 12 месеца за всички линии.
Адекватната ценова политика и удобна система за таксуване са от съществено значение за
успешното въвеждане и последваща експлоатация на системата за нощен градски транспорт. Чрез
превозните документи би могла да бъде покрита значителна част от разходите свързани с градския
транспорт. Регламентирането на описаните превозни документи е в прерогативите на Столичния
общински съвет и е свързано с промяна на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с
масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Отговорите на анкетираните предизвикват голям интерес, тъй като еднозначно показват, че
за мнозинството пътници по-висока цена на билета за нощния градски транспорт спрямо цената
на билета за дневния транспорт (който обаче не позволява безплатно прекачване между линиите)
е напълно приемлива. Важно е да се подчертае, че анкетата беше проведена през 2015 г., когато
цената на билета беше 1 лв. По тази причина е логично да се предположи, че повечето софиянци, са
съгласни с цена на билета за нощен транспорт двойно по-висока от тази на дневния. Подобен опит
има и в редица европейски градове, където цената за нощен транспорт е по-висока от цената за
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дневния градски транспорт. Не трябва да се пропуска и фактът, че през нощта основни конкуренти
на градския транспорт са личните автомобили и такситата, които са значително по-скъп вариант
за пътниците.
Фиг. 10: “Колко бихте платили за билет за нощен градски транспорт?
Анкетата бе проведена през 2015г. когато цената на билета беше 1,00 лв.

ПРИЕМЛИВИ ЦЕНИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ В
НОЩЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

26.4%

32.8%

34.3%

2.6%

4%

От общо 6540 анкетирани, 26,4% или 1720 души намират цената от 1 лв., т.е. цена равна
на билета за дневен транспорт, като приемлива. 32,8% или 2137 души са отговорили, че за тях
приемливата цена на пътуване е 1,50 лв. Най-голямата група, която представлява 34,3% или 2232
анкетирани са отговорили, че биха платили 2 лева за пътуване с нощен транспорт. Резултатите
недвусмислено показват, че мнозинството от гражданите са готови да плащат цена до два пъти повисока от цената на дневния билет за градски транспорт.
По-високата цена за услугата на нощния транспорт, която анкетираните са готови да заплатят,
може да се обясни с няколко факта: основният конкурент на автобусите за придвижване през
нощта са такситата, при които, според данните от проучването, средната стойност на пътуване в
София е 9,53 лв. Цена от 2 лв. е неколкократно по-ниска от тази на конкурентния тип превоз. Втора
много важна причина е факта, че в цената на пътуването с нощен градски транспорт е включена
възможността за безплатен трансфер между всичките линии в рамките на едно пътуване. По
този начин прекосяването на цяла София струва само 2,00 лв., цена напълно приемлива за всяка
категория граждани и гости на столицата. Услугата на нощния градски транспорт става още подостъпна за притежателите на абонаментни карти за градския транспорт, които ще могат да я
използват срещу едва 5 лв. на месец.

Контрол по редовността на пътниците
Във всеки от 28-те автобуса обслужващи нощния транспорт сме предвидили постоянен
физически контрол. Този разход няма да представлява голяма тежест, тъй като системата за нощен
транспорт е сравнително малка, но същевременно ще гарантира 100% събираемост на приходите
от билети. Контрольорите ще отговарят както за контрола по редовността, така и за продажбата на
билети. Въвеждането на такава организация ще повиши сигурността на пътниците и на шофьорите,
както и ще опази самите превозни средства от евентуални вандалски прояви. Допълнителният
наличен персонал също така ще бъде от помощ за получаване на допълнителна информация за
системата при въпроси от страна на пътниците, особено туристите.
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Експресна линия Н7: Св. Неделя - Летище София (Терминали 1 и 2)
Линия Н7 ще осъществява скоростна връзка между двата терминала на Летище София и
центъра на града. Летището обслужва над 6 млн. пътници годишно, или средно по над 17 000 пътника
на ден. През 2017г. бе отчетен 40% ръст на пътниците, а летището работи на денонощен режим.
През деня то се обслужва от автобусните линии 84, 184 и 384, както и метролиния М2. Тяхното
работно време обаче приключва между 23:15 и 23:30ч. След този час пътниците нямат алтернатива
и трябва да ползват скъпите таксиметрови услуги в често нерегламентирани таксита. Особеностите
на въздушния транспорт и мерките за сигурност пък налагат пътниците да пристигат на терминала
два часа преди своя полет. От друга страна, времето от момента на кацането до напускането на
терминала на летището е около 45 минути.
Поради тези фактори, всички кацащи и излитащи полети в периода между 23:00ч. и 06:30ч.
остават необслужени от градски транспорт. Справка показва, че броят полети на ден в рамките на
този часови пояс варира между 15 и 20. Последните данни сочат, че голяма част от тези полети
са на нискотарифни авиокомпании като Ryanair и WizzAir, летящи обикновено със самолети Airbus
A321 и Boeing 737 побиращи между 180 и 190 пътника. При средна запълняемост на полетите от
90%5, броят пътници на полет е средно 166. Ако предположим, че ежедневно кацат и излитат между
15 и 20 полета в посочения времеви интервал, потенциалните потребители на нощния градски
транспорт са между 2490 и 3320 пътника. Важно е към тази сметка да бъдат причислени и стотиците
служители на летище София, както и на близките логистични и бизнес обекти с нестандартно
работно време. Предлаганият интервал на движение по еспресната линия Н7 е 30 минути, като се
гарантира трансфер с всички останали нощни линии на спирка Св. Неделя напълно безплатно и в
рамките на 5 минути.
Фиг. 11: Обслужване на Терминал 2 на Летище София в едно денонощие

НОЩНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (Т2)
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https://goo.gl/ue6CE6
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Пример от практиката: Лондон, таксита и нощен транспорт
Нелегалните таксита все още представляват значителна част от пътуванията
през нощта в Лондон. Незаконните таксита подбиват тарифите предлагани от
законните таксиметрови шофьори, тъй като избягват разходите свързани с
разрешения и данъци. По-нататъшното намаляване на дейността на незаконните
таксита ще бъде от полза за целия таксиметров бранш в Лондон, като се намали
натискът за намаляване на цените и се повиши репутацията и безопасността на
пътуването.
Търсенето на таксита през нощта се счита, че надвишава капацитета, който може
да бъде осигурен само от законните таксита. Поради това се очаква, че нощното
метро (англ. Night Tube), вместо да се отрази в ущърб на таксиметровия бизнес
в Лондон, ще премахне търсенето за незаконни таксиметрови услуги. Вестник
“Файненшъл таймс” цитира шофьор на такси: “Мисля, че е чудесно за лондончани.
Не мисля, че това ще навреди на моята печалба, но със сигурност ще предотврати
хората да използват незаконни таксита”.

Анализ на двете основни групи ползватели
Най-често използваният аргумент срещу въвеждането на нощен транспорт е, че той ще
се ползва само от “пияници и наркомани”, защото според консервативното схващане само те се
движат из нощна София. „Нормалните” хора трябва кротко да си седят по домовете. Анкетата ни
показа диаметрално противоположна картина: 92% от анкетираните заявяват, че им се налага да
излизат след 23:30 часа и биха ползвали нощен транспорт. Това е нормална тенденция във всеки
модерен град, където нуждата от мобилност съществува 24 часа в денонощието. Друг интересен
стереотип, опроверган от резултатите, касае твърдението, че само „безделници” биха ползвали
услугата нощен транспорт. В действителност обаче, най-голямата група, одобряваща идеята за
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нощен транспорт и заявяваща, че ще го ползва, е тази на наетите на пълен работен ден (35%),
следвани от студентите (24,7%) и работещите студенти (21%).
В проучването попитахме и какви са най-големите проблеми, пред които се изправят
пътуващите през ноща. Сериозно изпъкват опасните спирки, подлези и пространства (76,7%),
близко следвани от проблемното или липсващо осветление в кварталите (73,8%). 56,9% от
анкетираните се съгласяват, че в нощния град се усеща липса на полицейско присъствие. Въпреки
всичките хронични и дълбоки за София проблеми, огромната част от анкетираните заявяват, че
с удоволствие биха ползвали една добре обмислена и организирана система за лесно, бързо и
евтино придвижване из нощна София.
Противно на предишни твърдения изстрелвани в публичното пространство, нашата анкета
показа, че нощните пътувания през седмицата са далеч повече и по-разнообразни, отколкото
предполагахме. Почти 25% от отговорилите заявяват, че работят нощно време, а 60,2% редовно
излизат и през седмицата, и през уикенда. Ето защо твърдо отстояваме позицията, че нощният
транспорт трябва да предлага услугата си всеки ден, без промяна на броя на линии или интервалите
на движение. Така пътниците много по-бързо ще свикнат със системата и ще могат да разчитат на
нея. Това ще увеличи броя потенциални клиенти, което ще доведе до повишаване на приходите за
системата и ползите от въвеждането ѝ.
В процеса на разработка на предложението и на база проведената анкета бяха идентифицирани
две основни групи ползватели на системата за нощен градски транспорт - нощни работници и нощни
излизания. Нощните работници са служители с нестандартно работно време като например: заети
в сферата на услугите (центрове за обслужване на клиенти), туризма и забавленията и др. Нощните
излизания обхващат по-широк кръг хора и действия, а целите на излизанията са различни: култура,
забавление, туризъм и др.

Нощни работници
Преобладаващата част от нощните работници
започват работа преди 23:30ч., докато смените на
най-голямата част от представителите на същата
група приключват в периода между 03:00ч. и 05:30ч.
Липсата на нощен транспорт в София принуждава
мнозинството да използва услугите на таксиметровите
компании (54,6% или 796 души) или личен автомобил
(16,3% или 238 души). 23,8% или 348 души от
анкетираните нощни работници се придвижват пеша
до своята месторабота, а само 5,3% или 77 човека се
възползват от организиран от работодателя транспорт.

Четирите основно търсени
дестинации от нощните
работници са Център, Младост,
Студентски град и Лозенец. Това
се обяснява с многото заведения
и бизнес обекти, които работят
с удължено или непрекъснато
работно време.

Нощни излизания
Най-търсените нощни дестинации при групата на излизащите с цел различна от работа са
центъра на София, следван от Студентски град и Младост. Подобно разпределение на търсенето е
логично предвид сериозната концентрация на обекти от нощния културен и развлекателен живот
на града в тези райони. Огромното мнозинство (95,0% или 5626 души) от анкетираните в тази група
заявяват, че излизат между 23:30ч. и 01:30ч, а прибирането се разпределя сравнително равномерно
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между 01:30ч. - 03:00ч. (46,3% или 2764 души) и 03:00ч. - 05:00ч. (39,8% или 2376 души). Заради
липсата на редовен нощен транспорт, към момента на проучването, 58,1% от излизащите използват
такси, 23,8% се придвижват пеша, 10,4% използват личния си автомобил и само 3,1% избират
велосипед.
Данните от проучването ясно показват, че услугата нощен транспорт е силно търсена от страна
на гражданите и гостите на София, независимо от тяхната възраст или пол, както и от целта на
нощното излизане. Анализът показва недвусмислено, че хората застават зад въвеждането на нощен
градски транспорт в София и активно биха го ползвали. Допълнителен аргумент за необходимостта
от нощен градски транспорт е и факта, че в момента в София има над 10 000 регламентирани и
нерегламентирани таксиметрови коли, ясно показващи, че търсене за услугата има.
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Фиг. 12: Сравнителен анализ на двете групи ползватели на нощния транспорт

Цели 62% от анкетирание заявяват, че тяхната месторабота се намира в и около центъра на
София, а 11% в Младост. В тези два квартала се наблюдава сериозна концентрация на работни места
и заради това следва да са добре осигурени с нощен градски транспорт. Огромното мнозинство от
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нощните работници започват работа преди 1:00 ч., докато краят на работното време е разпределен
сравнително равномерно. Към момента на провеждането на анкетата, повечето от половината
нощни работници за превоз от и до работа използват такси (54,6%), пеша вървят 23,8%, а личен
автомобил ползват 16,3%. Прави впечатление, че само 5,3% са отговорили, че работодателят им
предоставя организиран транспорт от и до работа.
При нощните излизащи се забелязва още по-значима концентрация на търсената от пътниците
дестинация. Цели 76% отговарят, че крайната търсена дестинация се намира в центъра на София,
което се обяснява с наситения културен живот в този район. Мнозинството излизания към центъра
се случват в часовия пояс до 1:00 ч., докато най-голямата част от прибираният към периферните
квартали в диапазона между 3:00 и 5:00 ч. Чак 58,1% от анкетираните са ползвали такси, 23,8% са
вървяли пеша, а 10,4% са ползвали личен автомобил.

Анализ на най-търсените дестинации и квартали
Сегментният анализ на транспортната обстановка на кварталите, на база проведеното анкетно
проучване, включва данни за онези от тях, в които има най-голяма концентрация на респонденти,
отбелязали ги като тяхно местоживеене или търсена от тях дестинация.
Фиг. 13: Процентно разпределение на анкетираните в различните квартали на София
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Следва анализ на най-търсените дестинации от големите райони на столицата. Графиките
показват най-търсените дестинации, както и кои от предложените от Спаси София 7 нощни линии
биха били предпочитани за достигането им. Най-много от участвалите в проучването живеят
в Студентски град (16%), следвани от живущите в Младост (9%), Център (8%) и Люлин (5%). От
разпределението на адресите на анкетираните може да се направи извода, че в проучването са
участвали хора от всички райони на града. Освен за предпочитаните линии, дестинации и часове
на движение, респондентите са питани и за това в каква пешеходна достъпност се намира найблизо разположената спирка спрямо тяхното местоживеене. Обобщените данни показват, че
линиите покриват оптимално големите жилищни райони на София. В Младост на пример, 80,14%
от живущите в района се намират на под 500 метра от най-близката спирка на нощния транспорт.
Този процент за Студентски град е 88,52%, за Люлин е 71,76%, а за Център е 83,74%.
Графиките на отеделните квартали показват разположението на спирките в тях, както и
коя нощна линия ги обслужва. Данните включват отговорите на всички техни жители попълнили
анкетата. Например за живеещите в ж.к. Младост най-търсените дестинации са както следва: 76%
за центъра, 10% за Студентски град, а 4% имат нужда от нощен транспорт, за да достигнат друга
част на Младост. Разбираемо, най-използваната линия в кварталите е минаващата през тях.
В дъното на всяка графика са изобразени обобщени данни за отдалечеността на жителите на
кварталите от най-близката предложена спирка. Така например 80,14% от младостчани оценяват, че
най-близката до тяхното местоживеене спирка се намира на под 500 метра пешеходно разстояние.
Това показва, че линиите добре покриват населението на града, и че спирките са разположени
близо до домовете на хората.
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ЦЕНТЪР
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА
АВТОБУСИТЕ (l = 12m)

ТРАНСФЕРНА СПИРКА
НА ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ

Н1

19%

Н4

15%

Н2

14%

Н5

22%

Н3

15%

Н6

15%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

21,36%
до 100 m

39,51%

22,87%
до 300 m

11,91%
до 500 m

4,35%
до 1000 m
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МЛАДОСТ

Н1

бл. 30

МБАЛ Св. Анна
бл. 6
бл. 41
Йерусалим
пазара Младост 1
бл. 66
МС Александър Малинов
бл. 222
МС Акад. Александър Теодоров-Балан
бл. 327

Община Младост
бл. 411
131 СОУ

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНЕ
ДЕСТИНАЦИИ

115 ПК
бл. 465
ж.к. Младост 4

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ
Н1

54%

Н4

7%

Н2

7%

Н5

17%

Н3

8%

Н6

7%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

13,01%
до 100 m

36,03%

31,11%
до 300 m

14,94%
до 500 m

4,92%
до 1000 m
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Н1
ж.к. Люлин 1,2

ЛЮЛИН

бл. 264
бл. 350
жк. Люлин 3

Проф. А. Станишев

Търново
Ген. Ас. Николов

бл. 402

12 ДКЦ

Billa

Поручик Гр. Загорски

ТЦ Люлин
Кап. В. Данаджиев

Ген. Н. Генев

Община Люлин

бл. 706

Магазин Витоша

МС Западен парк

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ
Н1

49%

Н4

6%

Н2

9%

Н5

18%

Н3

9%

Н6

9%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

12,39%
до 100 m

31,99%

27,38%
до 300 m

19,88%
до 500 m

8,36%
до 1000 m
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СТУДЕНТСКИ ГРАД
Н5
СБАЛ по онкология

ца
ни
ве
ър
.Д
а
.к
ик
ж
ин
кл
ли
по
а
ев
ск
т
т
Бо
ен
о
уд
т
ис
Ст
Хр

ла
за

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ

Детски ясли

ТУ
ЛТУ

Студентски град

Зимен дворец

СК на НСА

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ
Н1

13%

Н4

8%

Н2

10%

Н5

57%

Н3

4%

Н6

8%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

28,78%
до 100 m

38,87%

20,87%
до 300 m

8,51%
до 500 m

2,97%
до 1000 m
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Н6

ДРУЖБА
кап. Д. Списаревски

Проф. Цв. Лазаров

Разклона за Летището

бл. 108
бл. 3
Христофор Колумб
МС Дружба
бл. 155
бл. 226
бл. 255

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ

Обиколна
163 ОУ
бл. 405
Практикер
Димитър Пешев
ж.к. Дружба 2

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ
Н1

11%

Н4

8%

Н2

6%

Н5

14%

Н3

6%

Н6

55%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

17,50%
до 100 m

34,29%

21,79%
до 300 m

20,00%
до 500 m

6,43%
до 1000 m
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Н2

Н5

ЛОЗЕНЕЦ
хотел Хилтън

хотел Хемус

Семинарията
Кемпински хотел Зографски

Стоян Михайловски

Люботрън

ПЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ
ДЕСТИНАЦИИ
Никола Вапцаров

ПОПУЛЯРНОСТ
НА ЛИНИИТЕ
Н1

14%

Н4

12%

Н2

31%

Н5

25%

Н3

10%

Н6

8%

ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА
СПИРКИТЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ

15,69%
до 100 m

34,90%

27,45%
до 300 m

16,47%
до 500 m

5,49%
до 1000 m
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SWOT анализ
ПЛЮСОВЕ (S)
• Евтина алтернатива за придвижване през
нощта;
• Тактов график (30мин. интервали) и
всекидневно обслужване;
• Обща трансферна спирка и безплатен
трансфер;
• Лесна координация - един оператор на
линиите - “Столичен Автотранспорт” ЕАД;
• Обслужван от съществуващ автопарк;
• Ниски експлоатационни разходи;
• Ниски инвестиции в инфраструктура;
• Добро обслужване на основните нощни
пътникопотоци;
• Подобрена сигурност на пътуването през
нощта и по-малко ПТП-та;
• Намаляване на автомобилния трафик през
нощта;
• Намаляване на вредните емисии и шумовото
замърсяване;
• Ясна, всеобхватна и ефективна визуална
концепция за представяне на услугата пред
обществото;
• По-добро обслужване на работещите с
нестандартно работно време;
• Нови възможности за малкия и среден
бизнес;
• По-голям разполагаем доход на гражданите;
• Привличане на нови потребителски групи
към градския транспорт;
• Основа на кампания за популяризиране на
градския транспорт.

ВЪЗМОЖНОСТИ (O)
• Тенденция за повишаване на мобилността
на гражданите;
• Нарастващ брой на (млади) туристи;
• Нарастващи разходи за използване на личен
автомобил;
• Увеличаване на местата за култура, изкуство
и забавление
• Нарастващ брой туристи, хотели, хостели и
места за настаняване;
• Нарастващи цени на таксиметрови услуги.

МИНУСИ (W)
• Част от кварталите остават необслужени;
• По-високи разходи за възнаграждения за
нощен труд;
• Слаба или липсваща координация между
ЦГМ и МВР;
• Проблеми със сигурността на пътниците и
шофьорите;
• Повишен риск от вандалски прояви;
• Цена на единичния билет по-висока от
дневния;
• Необходимост от постоянен контрол;
• Необходимост от удължено работно време
на пункт за продажба на билети на ЦГМ;

ОПАСНОСТИ (T)
• Лош имидж на градския транспорт;
• Липса на автомати и валидатори за почасови
билети;
• Недостатъчна популяризация;
• Некачествена визуална информация;
• Липса на адекватна маркетинг кампания;
• Липса на синхрон с охранителните звена;
• Липса на сигурност за пътници и служители;
• Потенциален натиск от корпоративни
лобита;
• Неспазване на графиците за движение.
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Плюсове (S)
Евтина алтернатива за придвижване през нощта:
Към момента в София не съществува нощен обществен транспорт и гражданите са принудени
да плащат по-високите цени за таксиметровите услуги или да поемат нарастващите разходи за
използване на личен автомобил. Наличието на нощен градски транспорт ще осигури евтина, бърза
и сигурна алтернатива за придвижване в нощна София.
Тактов график (30 мин. интервали) и всекидневно обслужване:
Интервали от половин час по всички линии във всеки ден от седмицата представлява добър
баланс между разходи и привлекателност на системата. Интервалите над 30 минути считаме за
неефективни заради достъпната цена на таксиметровите услуги и сравнително малката територия
на града. Адекватен интервал по линиите означава обхващане на повече групи потенциални
ползватели. Всекидневното обслужване на линиите ще направи системата по-видима за
потребителите, които ще могат да разчитат на нея в делнични и празнични дни. Това е предпоставка
за непрекъснато увеличаване на броя превозени пътници.
Обща трансферна спирка и безплатен трансфер:
Ключова характеристика за успешно въвеждане и устойчиво експлоатиране на системата на
нощен транспорт е възможността за прекачване между отделните линии. Заради малкия брой линии,
предлагаме единна трансферна точка в сърцето на София - на пл. Св. Неделя. Местоположението
е съобразено както с близостта до зоната с най-голяма концентрация на нощна активност в града,
така и с физическите нужди на подвижния състав и удобството за пътниците, които осъществяват
трансфер. Безплатният трансфер дава възможност за пътуване до всяка точка в рамките на зоната,
обслужвана от 7-те нощни линии с едно прекачване. Безплатното прекачване е прието положително
в нашата анкета и се очаква чувствително да увеличи общия брой потенциални пътници, както и
атрактивността на системата. Финансовите разходи се покриват от увеличената цена на билета
спрямо дневния такъв.
Лесна координация, един оператор на линиите - “Столичен Автотранспорт” ЕАД:
Предлаганото използване единствено на автобуси на общинския транспортен оператор
улеснява координацията между различните институции и звена при експлоатацията на системата.
Съществуващ автопарк за обслужване:
Малкият брой автобуси, които биха били нужни да обслужват системата, може да бъде
задоволен от наличните модерни, удобни и с ниски експлоатационни разходи автобуси на
“Столичен Автотранспорт” ЕАД. Ситуацията ще се подобри допълнително през 2018 година, когато
е предвидено закупуването на 60 нови единични газови автобуси.
Ниски инвестиции в инфраструктура:
Еднократните разходи, нужни за въвеждането на система от нощен градски транспорт, са
свързани с изграждането на малък брой нови спирконавеси и спиркознаци там, където се разкриват
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нови спирки само на нощния транспорт, както и ясното обозначаване на нощните линии и техните
интервали по всички останали обслужвани спирки. Малки разходи ще се наложат за иновативна и
оригинална рекламна кампания популяризираща нощния градски транспорт, както и за контрол по
редовността на пътниците - постоянен контрол във всички автобуси.
Добро обслужване на основните нощни пътникопотоци:
Предлаганите линии са в максимална степен съобразени както с дневните навици на пътниците
(линиите Н1, Н2 и Н3 в основната си част съвпадат с движението на метролинии M1, M2 и М3), така
и с нощните нужди на гражданите. Затова зони като Центъра, Студентски град, Младост, Люлин
и Лозенец, както и всички големи комплекси, които имат най-голяма нужда от нощен градски
транспорт, са добре покрити от мрежата на нощните автобуси чрез предлаганите седем линии.
Подобрена сигурност на пътуването през нощта и по-малко ПТП-та:
Съществуването на атрактивна и ефективна система за нощен градски транспорт ще даде
стимул гражданите да намалят използването на лични автомобили през нощта. По този начин
намалява и рискът от управление на превозните средства в нетрезво състояние. Рискът и от
попадане на недисциплинирани, нелицензирани или нетрезви таксиметрови шофьори ще бъде
значително намален, с което се повишава значително сигурността на гражданите. За много туристи
от чужбина, посещаващи столицата, рискът от попадение на некоректен таксиметров водач също
ще бъде значително редуциран. Подобни изводи могат да бъдат направени и за общата сигурност на
придвижването в града. Тактовият график дава предвидимост на услугата, което засилва значително
степента на сигурност. Потенциалните пътници (15 – 65 г.), ползващи услугата „Виртуални табла“
на сайта на ЦГМ и електронните информационни спиркоуказатели, ще имат информация точно
кога ще пристигне следващият автобус на спирката. Въвеждането на нощен транспорт ще обслужи
и групата от хора, която в момента се движи пеша, защото не ползва по-скъпите таксиметрови
услуги, но която би могла да си позволи да ползва нощен градски транспорт. Това значително ще
повиши тяхната сигурност, тъй като придвижването става групово (в автобуса), а не поединично (на
улицата).
Намаляване на автомобилния трафик през нощта:
Въвеждането на ефективен нощен градски транспорт в София ще намали зависимостта от
личните автомобили, което ще доведе до редуциране на броя лични автомобили в движение през
нощта. Това от своя страна ще доведе до подобрение на качеството на живот в града.
Намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване:
София е най-замърсената столица в ЕС, а гражданите определят високите нива на
атмосферно замърсяване като основен проблем. По думите на зам.-кмета по екология г-жа Йоана
Христова, проучванията показват, че 60% от замърсяването в София идва от автомобилния трафик.
Въвеждането на нощен градски транспорт би била важна стъпка за ограничаване и разрешаване
на този проблем, тъй като се предоставя екологична алтернатива за нощната мобилност. Често
игнорирано е и шумовото замърсяване на столицата през нощта. Анализ на EUROSTAT6 сочи, че
6

https://goo.gl/97pXLM
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София е сред столиците на ЕС с най-високи нива на шум през нощта, а 64% от гражданите заявяват,
че имат проблем с нивата на шум. Адекватна мярка срещу тези опасни за здравето проблеми е
въвеждането на 24-часов градски транспорт, който да намали необходимостта от използване на
автомобили и в малките часове от денонощието.
Ясно, всеобхватно и ефективно представяне на услугата пред обществото:
Предлаганата стратегия се съобразява с всички нужди на гражданите, туризма и бизнеса,
както и с физическите и финансовите ограничения на града. Услугата обхваща най-гъсто населените
квартали на София. Лесна е за използване (анг. user-friendly), представена по атрактивен начин и
фокусирана върху нуждите на разновидни групи потенциални пътници. Предлаганите интервали на
движение от 30 минути по всички линии представляват кръгли и лесно запомнящи се числа, което ще
допринесе за по-ефективно използване и натоварване на системата. Затова тя представлява бърза,
евтина и екологична алтернатива за придвижване през повече от една четвърт от денонощието.
Тези преимущества я правят изключително лесна и подходяща за промотиране пред гражданите с
цел привличане на максимален брой пътници.
По-добро обслужване на работещите с нестандартно работно време:
Сериозен проблем за жителите и гостите на София представлява фактът, че обслужването на
дневните линии на градския транспорт приключва много рано (най-често линиите се разреждат
след 20:00ч., а изцяло спират около 23:00ч.). Това е прецедент в европейски мащаб по отношение
на столици и градове с население над 1 млн. жители. Тъй като значителна част от населението е
активно и след този час, въвеждането на нощен градски транспорт би улеснило придвижването
на големи групи работещи през нощта: служители от ресторантьорския и хотелиерския бизнес,
работещите в центрове за обслужване на клиенти, IT сектора, сферата на културата и различните
услуги, както и всички служители на различни частни, общински или държавни предприятия с
24-часов работен режим.
Увеличаване на възможностите за малкия и средния бизнес:
Увеличаването на мобилността на населението и по-достъпната градска среда през всички
часове на денонощието представлява уникална възможност за малкия бизнес както в центъра
на града, така и в отделните квартали. Сектори като хотелиерския и ресторантьорския бизнес,
търговията на дребно, малките фирми и производствените предприятия ще могат да разчитат
както на увеличен брой клиенти, така и на по-големи удобства за наетите лица. Като положителни
външни ефекти в последната категория влизат осигурен евтин транспорт от/до работното място и
преразпределяне на разполагаемите средства от категория “разходи за транспорт” към увеличение
на заплатите. До подобни изводи стигат всички европейски столици, реномирани транспортни
оператори като Transport for London и известни урбанисти като Ян Геел.
По-голям разполагаем доход на потребителите:
Огромната част от нощните излизания в София предполагат използване на личен автомобил
или такси, което представлява финансова тежест за много групи граждани, като младите работещи,
студентите и представителите на средната класа. При осигуряване на евтина алтернатива под
формата на нощен градски транспорт, голям дял от средствата, с които тези групи разполагат, биха
били преразпределени в други, по-важни сектори на икономиката.
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Привличане на нови потребителски групи към градски транспорт:
Незадоволителното качество на услугата отблъсква много категории граждани от системата.
Заради своята самостоятелност, нощният транспорт дава възможност да спомогне тази тенденция
да бъде обърната и градският транспорт на София отново да стане привлекателен и предпочитан
метод на придвижване.
Кампания за подобряване имиджа и видимостта на градския транспорт:
Въвеждането на добре обмислена концепция за нощен градски транспорт, която да е
иновативно брандирана и потребителски ориентирана, може да е пилотен проект за подобряване
имиджа на градския транспорт в София. Градският транспорт в XXI-ви век трябва да бъде анализиран,
брандиран и „продаван“ като всички останали потребителски стоки, като фокусът трябва да бъде
върху неговите предимства – бързина, комфорт, редовност, надеждност, яснота при използване
на системата, удобство за потребителя и много други. Една сравнително малка система, каквато е
предлаганата, няма да изисква голям финансов ресурс от страна на Общината, за да бъде адекватно
брандирана и промотирана пред гражданите. Тя може да послужи като модел за една далеч пообхватна реформа на градския транспорт на София в бъдеще.

Минуси (W)
Част от кварталите остават необслужени:
Разработвайки финансовата част на стратегията сме предложили сравнително малък брой
линии, които не успяват да обслужат всички квартали на столицата. Въпреки това системата е
отворена за бъдещо развитие и при достатъчен интерес могат да се въведат нови линии, както и да
се удължат съществуващите.
По-високи разходи за възнаграждения за нощен труд:
Втората по големина категория разходи (след горивото) представляват разходите за нощен
труд на всички наети лица, ангажирани със синхронизираното и безопасно функциониране на
системата: шофьори, контрольори и обслужващ персонал в гаражите на превозвача. Заради
характеристиките на предложението тези разходи са незаобиколими и не могат да бъдат намалени.
Слаба или липсваща координация между ЦГМ и МВР:
В случай на инциденти или затруднения липсата на координация между различните институции
може да представлява проблем. Затова предлагаме дневният център за контрол на движението
да бъде звеното, което да координира действията на всички институции с цел гарантиране
безопасността на пътуващите и обслужващия персонал.
Риск за сигурността на пътници и шофьори:
Важна предпоставка за успешното създаване и устойчивото функциониране на нощния
транспорт е потребителите да го възприемат като сигурен начин за транспорт в града. Безопасността
на всички участници в системата на нощен градски транспорт е задължителна, а наличието на
тежки инциденти е недопустимо.
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Цена на единичния билет по-висока от дневния:
Предлаганата цена на билета за нощен транспорт е по-висока от цената на дневния билет. Това
би могло в ограничена степен да има негативен ефект върху използването на нощния транспорт
поради твърде голямата чувствителност на софиянци относно цената на транспортните услуги.
Въпреки това, резултатите от нашето прочуване показват, че предлаганата цена е приемлива и
негативният ефект от нея ще бъде силно ограничен. Важно е да се подчертае, че цената на билета
не трябва да се съпоставя с тази на дневния транспорт, а с цената на таксиметровите услуги, които
към момента представляват единствената алтернатива на личния автомобил за придвижване в
София в тази част на денонощието.
Необходимост от постоянен контрол:
Наличието на постоянен контрол в автобусите е най-лесното решение за гарантиране, че
потребителите на услугата ще заплащат за нея. Само по себе си това е допълнителен разход, който
обаче заради по-малкия обем на системата на нощния транспорт и по-високата цена на билета, не
представлява пречка, а напротив – допринася за увеличение на приходите.
Необходимост от удължено работно време на пункта за продажба на билети на ЦГМ при пл.
Св. Неделя:
Допълнителен разход за заплата на персонала, работещ в него. Въпреки това работещ пункт за
билети ще има положителен ефект за пътуващите, тъй като ще подобри качеството на обслужване
и ще осигурява актуална информация за системата.

Възможност (O)
Нарастващ брой на (млади) туристи:
Бъдещето на София като атрактивна туристическа дестинация зависи пряко от
инфраструктурата, която предлага на туристите. В последните години се наблюдава тенденция
на нарастване броя на чуждестранните туристи, особено на младите. Те са най-мобилната група,
силно заинтересовани от нощния и културен живот и най-потърпевши от нелоялни търговски
практики на таксиметрови шофьори. Въвеждането на добре организиран нощен градски транспорт
ще улесни тяхното пребиваване и ще подобри имиджа на София като гостоприемен туристически
град.
Нарастващи цени за използване на лични автомобили и таксиметрови услуги:
В големия град ограничаването на автомобилното движение чрез директни или индиректни
мерки, особено в центъра, е неизбежно. Очакваме в следващите години разходите за притежание
и използване на автомобил да се повишат, заедно с цените на таксиметровите превози. По тази
причина въвеждането на евтина и ефективна алтернатива е наложителна.
Промяна на навиците на пътуване:
Макар и с по-ограничен обхват в София, нови обществени и по-екологични форми за пътуване
придобиват популярност. По-младите хора са особено чувствителни на тема устойчиво развитие
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и транспорт, част от които е и нощният. Поради тази причина може да се очаква нарастващ във
времето пътникопоток в системата на нощен транспорт.

Опасности (T)
Лош имидж на градския транспорт:
Заради незадоволителното качество на услугата, имиджът на градския транспорт е значително
влошен. Като резултат цели групи хора избягват или не желаят да използват услугите на градския
транспорт.
Липса на автомати и валидатори за почасови билети:
Сериозно предизвикателство за въвеждането на нощен градски транспорт е създаването
на адекватна и атрактивна тарифна политика, която да насърчава прекачването, вместо да
го санкционира. Ключов компонент в проекта на Спаси София е безплатното прекачване.
Осъществими решения включват: 1) поставяне на валидатори в автобусите, които ще обслужват
нощните линии и автомати за билети по основните спирки (като първоначална стъпка към дълго
отлаганото въвеждане на електронни почасови билети); 2) въвеждане на постоянен контрол във
всяко превозно средство. Заради сравнително малкия брой превозни средства, присъствието
на контрольори ще повиши значително събираемостта; 3) Комбинация от първите две решения:
автомати за билети по основните спирки и постоянен контрол в самите превозни средства; и 4)
Шофьорите и контрольорите да бъдат снабдени с печати, маркиращи датата върху билетите за
нощен транспорт по подобие на наскоро въведената услуга Зелен билет. Предвид малкия брой
автобуси, подобна огранизация няма да представлява проблем.
Недостатъчна популяризация и липса на адекватна маркетингова кампания:
Сред основните причини за провала на опита за въвеждане на нощен транспорт през
2008 и 2009 година беше липсващата комуникация с гражданите и слабото промотиране на
нововъведената услуга. Този недостатък може да се отстрани чрез провеждане на иновативна
кампания за привличане на вниманието на гражданите и прилагането на най-добрите световни
практики включително и за визуална комуникация.
Некачествена визуална информация:
Голям недостатък на предишния опит бе изцяло липсваща информация за пилотния нощен
проект както по спирките, така и в интернет. Смятаме, че визуалната комуникация с клиентите
и подаването на пълната информация по привлекателен начин е задължителна за успешното
подобряване на имиджа на градския транспорт в София.
Липса на синхрон с охранителните звена и липса на сигурност за пътници и служители:
Слабата координация между ЦГМ, “Столичен Автотранспорт” ЕАД, СДВР и Общинска полиция
е сред основните дълготрайни проблеми в града, за чието решаване ще е нужна активна работа.
Добрата координация между тях е важно условие за бърза реакция на институциите в случай на
проблем с графиците на движение, сигурността на пътниците, шофьорите или превозните средства.
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Потенциален натиск от корпоративно лоби:
Съпротива от страна на големите таксиметрови компании е сред възможните заплахи, тъй като
нощният транспорт е техен пряк конкурент. Таксиметровите компании трябва да бъдат само една
от алтернативите за придвижването на гражданите през нощта, но в никакъв случай единствената.
Сегашната монополна позиция води до проблеми с нелицензираните шофьори, спад на качеството
на услугата и произвол за сметка на потребителите, особено гостите на София. Столичната община
е длъжна да направи престоя на чуждестранните туристи в града възможно най-комфортен, а
некоректността на част от таксиметровите водачи нанася вреди за имиджа на столицата.
Неспазване на графиците за движение:
Системата за нощен градски транспорт ще се състои от сравнително малък брой автобуси,
които ще бъдат лесно проследими и контролирани чрез съществуващата налична апаратура.
Въпреки това са възможни проблеми в графика на движение поради фактори независещи от
организацията на нощния транспорт – паркирали автомобили, ремонти, катастрофи и др. Това
обаче са единични събития и очакваме съотношението редовни към нередовни курсове на нощния
транспорт да се различава съществено от това на дневния.

Анализ на допълнителни ползи
При оценяването на допълнителните ползи на системите на нощен градски транспорт,
задължително трябва да бъдат взети предвид следните аргументи:
• Нощният транспорт оказва влияние върху различни и несвързани помежду си фактори.
Затова оценката на неговите ползи не бива да включва само финансовите аспекти на проекта.
• Качественият градски транспорт (бързина, адекватни интервали, надеждност и система,
ориентирана към нуждите на пътниците) неминуемо ще привлече нови групи клиенти, включително
онези, които иначе биха използвали личните си автомобили. Така се намаляват вредните емисии и
нивата на шум в нощните часове, проблемите с паркирането и рискът от катастрофи причинени
заради използването на алкохол и други забранени вещества. Всичките тези последствия съдържат
индиректни обществени, но и икономически ползи, които не могат да бъдат пренебрегнати.
• Качественият градски транспорт стимулира развитие, базирано върху градския транспорт
(англ. transit-orientated development), което в дългосрочна перспектива насърчава гражданите
да купуват по-малко автомобили за сметка на по-масово и често използване на услугите на
обществения транспорт. Тези мерки намаляват задръстванията и увеличават качеството на живота
и мобилността на населението.
• Градското развитие базирано на автомобилното движение (англ. car-oriented development)
има множество отрицателни ефекти върху качеството на живот. Те се изразяват в намаляване
на обществените и зелените пространства, както и в увеличаване на задръстванията, шумово и
прахово замърсяване и нуждите от големи паркинги в ограниченото градско пространство.
• Използването на обществения градски транспорт нараства при наличието на добре
организирани допълнителни градски системи, като добре осветени и безопасни тротоари и пътеки,
както и надеждна и всеобхватна система за велосипедно движение в града. Наличието на тази
интегрирана система стимулира гражданите към по-голяма физическа активност, допринасяйки
за по-здравословен и чист град.

37

Предложение за въвеждане на целогодишен нощен градски транспорт на Спаси София

Услугата на градския транспорт има три характеристики, които оправдават нейното
субсидиране от страна на Общината и обществото:
• Помага за по-справедливо общество, в което хора от всички класи и прослойки използват
един вид транспорт и общуват в една среда.
• Създава се ефектът “икономии от мащаба” - колкото повече пътници използват градския
транспорт, толкова повече пада себестойността на един билет и превoзен пътник за транспортния
оператор.
• Намаляват се различните външни негативни влияния като рискът от катастрофи и
замърсяването на средата.
Съществуващите демографски, социални и икономически тенденции доказват увеличаване
нa нуждите на населението от по-добър градски транспорт и осъзнаване на важната му роля за
постигане на устойчиво градско развитие:
• Застаряващо население, нарастващи цени на горивата, разходи за здравеопазване,
урбанизация, навлизане на нови технологии, чувствителност към проблемите на околната среда и
т.н.
• София през последните 20 години преживява интензивна урбанизация, ръст и увеличаване
на гъстотата на населението, оставайки основен притегателен център в България.
• Големината на града и гъстотата на населението в София вече е надминала критичната
граница и транспортните нужди трудно биват задоволявани от съществуващата услуга на градския
транспорт. Икономическото развитие на града зависи пряко от подобряването на градския
транспорт. Освен засилване на дневното транспортно обслужване на София, от изключителна
важност е работното време на транспортната услуга да се удължи и премине към 24-часов режим
на работа чрез въвеждане на нощен транспорт.
• Нарастваща обществена отговорност от страна на гражданите, които осъзнават ползите за
София от съществуване на всеобхватна и ефективна мрежа на градския транспорт.
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Финансов анализ
Разходи
При изчисляване на разходите, те са разделени в три групи:
Разходи към оператора
Това са разходи, които се заплащат от Центъра за градска мобилност към оператора, който
извършва транспортната услуга. В конкретния случай, това е общинското предприятие “Столичен
автотранспорт” ЕАД. За изчисляването на тези разходи сме пресметнали пробега на всяка една от
линиите, включително и така наречения нулев пробег и сме го умножили по цена от 3лв./км. Тази цена
и към настоящия момент е в рамките на цените, които ЦГМ заплаща на транспортните оператори
в София. Важно е да се отбележи, че въпреки, че разходите за нощен труд са по-високи от тези за
дневен труд, разходите за гориво намаляват през нощта, поради значително по-спокойния трафик.
Допълнителни икономии ще бъдат реализирани от използването на къси, енергийно ефективни
автобуси на газ или дизел с ЕВРО 6 двигатели със значително по-ниски експлоатационни разходи.
Цена от 3лв/км е в съответствие с приетите към момента методи за начисляване на разходите на
транспортните оператори.
Други текущи разходи за нощен транспорт
Това са разходи, които са свързани със заплати за нощен труд на наетите лица, които не
са шофьори на автобуси (тяхната заплата е калкулирана в цената на километър пробег от 3лв.)
- контрольори, диспечери, координатори, обслужващ персонал в гаражите и т.н. Считаме, че
ангажиране на 50 допълнителни служители на средна заплата от 1427 лв. ще бъде достатъчно за
безпроблемното и ефективно функциониране на системата за нощен транспорт.
Първоначални разходи за изграждане и промотиране на системата
Както вече отбелязахме в анализа на предишния опит за въвеждане на нощен транспорт,
една от най-сериозните идентифицирани слабости е липсата на указателни табели и достатъчно
информация за съществуването на нощния транспорт, неговото разписание и маршрути. При
повторно въвеждане на нощен транспорт, от ключово значение е всички сприкознаци по маршрутите
да бъдат подходящо обозначени, включвайки цялата необходима информация за новата система.
Наложително е и монтирането на нови спиркознаци. Важен компонент от първоначалните разходи е
свързан с маркетинговата стратегия, която Центърът за градска мобилност, съвместно с Общината
и неправителствените организации следва да разработи. Примерни елементи на подобна стратегия
могат да бъдат - брошури, реклами в национални медии, реклами върху част от колите и спирките
на градския транспорт, брандиране на бюрата за издаване на абонаменти карти и т.н.
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Таблица 1: Пробег на всеки автобус за 1 нощ, за всяка от 7-те линии

Таблица 2: Пробег и разходи за 1 нощ, както и разходи за 1 година за всяка от 7-те алинии и за цялата
система при цена от 3лв/км

Разходи към оператора (година): 3 304 929,00 лв.
Други текущи разходи (година): 856 200,00 лв.
(50 допълнителни служители по средната за София заплата от 1427лв7)

Общо текущи разходи (година): 4 161 129,00 лв.

Първоначални разходи за изграждане и промотиране на системата: 200 000 лв.
7

https://goo.gl/dfA76t
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Приходи
При разработването на проекта за въвеждане на нощен транспорт в София, екипът ни изготви
подробни финансови анализи и се спря на три варианта за финансовите приходи в зависимост
от броя нощни пътувания, които ще бъдат обхванати от тази нова форма на придвижване в града.
Тези три варианта нарекохме план Минимум, план Оптимум и план Максимум. Нашата цел е да
покажем различните финансови потоци, които биха могли да бъдат очаквани от въвеждането
и експлоатацията на нощния транспорт в София при множество различни сценарии. Въпреки
доброто ни желание, достъпът ни до всеобхватни данни за градския транспорт, неговите финансови
резултати, брой издадени карти и т.н. беше ограничен. Текущият финансов анализ се базира на
достъпната информация и обосновани предположения.
Като изходна позиция при разработването на различните хипотези сме използвали общия
брой потенциални нощни пътувания, които се реализират всяка нощ в София. Тази стойност
варира между 10 000 и 40 000 пътувания на вечер. При калкулирането на план Минимум, Оптимум
и Максимум сме приели следните възможни натоварвания на системата за нощен транспорт
- съответно 20%, 40% и 60% от общия брой нощни пътувания се извършват с нощни автобуси.
При направените изчисления за трите плана е използвана цена на билет за нощно пътуване от
2,00 лв, както и месечна добавка към абонаментните карти за градски транспорт от 5 лв. Срещу
тази добавка върху абонаментните карти за всички линии, пътниците ще могат без ограничения да
се възползват от услугите и на нощния градски транспорт. Също така, разработката се базира на
очакването, че 50% от пътуванията ще се осъществяват с индивидуален билет, а останалите 50%
- с абонаментни карти.
Приходи от месечна добавка за нощен транспорт към абонаментните карти
Таблица 3: Годишни приходи от месечни добавки за нощен транспорт към абонаментните карти при цена
5лв/месец

Предложеният проект за нощен транспорт предвижда въвеждане на месечна добавка към
картите за всички градски линии. С оглед цените на различните видове абонаментни карти за
градския транспорт, смятаме, че адекватната цена, отразяваща реално заплащането за услугата

41

Предложение за въвеждане на целогодишен нощен градски транспорт на Спаси София

е 5лв на месец, независимо от картата, която пътникът ползва. Това незначително допълнително
заплащане дава възможност на притежателите на абонаментни карти да се възползват неограничено
от услугата нощен градски транспорт в рамките на периода на валидност на съответната карта. Цена
от 5 лв. е балансирана, както спрямо цената на единичните билети за дневен и нощен транспорт,
така и спрямо общата стойност на съществуващата месечна абонаментна карта за всички линии.
Подобна цена ще направи картите още по-атрактивни за столичани и допълнително ще стимулира
ползването на градския транспорт.
При адекватна маркетингова стратегия от страна на Центъра за градска мобилност, при
която възможността за заплащане на тази добавка е широко рекламирана и популяризирана,
вкл. от служителите на компанията, ще породи достатъчно голям интерес сред потребителите.
В никакъв случай не бива да се подценява значимостта на тази добавка за функционирането на
системата за нощен транспорт - ниската ѝ цена я прави изключително достъпна за индивидуалния
потребител, но съотнесена към общото количество добавки, които биха могли да бъдат продадени,
тя има значително положително финансово отражение. Най-големите демографски групи, които
е логично и очаквано да се възползват от така предложената услуга, са младите, студентите,
активните възрастни и нощните работещи.
Поради липса на публично достъпна информация, сме принудени да предполагаме, че броят
на имащите валидни месечни абонаментни карти за градски транспорт в София се движи между
250 000 и 300 000. В тази връзка е напълно реалистично поне 20% от тях да се възползват от
предложената добавка за нощен транспорт на символична цена, особено ако се има предвид и
факта, че общият брой студенти в София надвишава 100 000. Взимайки под внимание всички тези
стойности, напълно логично и реалистично очакваме, че в средносрочен план броят на месечните
добавки за нощен градски транспорт може да достигне над 50 000.

План Минимум (20%)
План Минимум третира хипотетична ситуация, при която 20% от общия брой нощни пътувания
за една вечер се осъществяват чрез системата за нощен транспорт.
Таблица 4: Приходи от продажба на билети c цена 2 лв при план Минимум (20% от нощните пътувания)

Таблица 4 показва приходите от билети за една нощ и година при цена на билета от 2 лв.
Приходите за една нощ варират от 2 000 лв. до 8 000 лв. в зависимост от броя пътувания. Аналогично
са пресметнати приходите от билети за една година, варирайки от 730 000 лв. при най-ниското
натоварване и достигайки 2 920 000 лв. при високо натоварване.
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Таблица 5: Приходи от продажба на билети и карти при план Минимум (20% от нощните пътувания)

Таблица 5 представлява матрица на приходите от билети и карти, при съответния брой
пътувания с нощен градски транспорт изчислени като приходи от билети на година, ако 50%
от пътуванията са с билет и годишните приходи от месечни добавки за нощен транспорт към
абонаментните карти. Приходите от билети и карти за 1 година, при план Минимум варират между 1
930 000,00 лв и 7 720 000,00 лв.
Таблица 6: Финансов резултат, план Минимум (общо приходи - текущи разходи)

Таблица 6 показва възможните крайни финансови резултати на план Минимум. Резултатите
се получават като от общите приходи от билети и карти се извадят текущите годишни разходи за
поддръжка на системата в размер на 4 161 129,00 лв. Текущите годишни разходи включват разходи
към оператора за пробега на превозните средства и други текущи разходи, които включват заплатите
на допълнително ангажираните служители в системата на нощния транспорт. Финансовият резултат
варира между годишна загуба от 2 231 129,00 лв. и годишна печалба от 3 558 871,00 лв.

План Оптимум (40%)
План Оптимум третира хипотетична ситуация, при която 40% от общия брой нощни пътувания
за една вечер се осъществяват чрез системата за нощен транспорт.
Таблица 7: Приходи от продажба на билети c цена 2 лв при план Оптимум (40% от нощните пътувания)
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Таблица 7 показва приходите от билети за една нощ и година при цена на билета от 2 лв.
Приходите за една нощ варират от 4 000 лв. до 16 000 лв. в зависимост от броя пътувания. Аналогично
са пресметнати приходите от билети за една година, варирайки от 1 460 000 лв. при най-ниското
натоварване и достигайки 5 840 000 лв. при високо натоварване.
Таблица 8: Приходи от продажба на билети и карти при план Оптимум (40% от нощните пътувания)

Таблица 8 представлява матрица на приходите от билети и карти, при съответния брой
пътувания с нощен градски транспорт изчислени като приходи от билети на година, ако 50%
от пътуванията са с билет и годишните приходи от месечни добавки за нощен транспорт към
абонаментните карти. Приходите от билети и карти за 1 година, при план Оптимум варират между 2
660 000,00 лв и 10 640 000,00 лв.
Таблица 9: Финансов резултат, план Оптимум (общо приходи - текущи разходи)

Таблица 9 показва възможните крайни финансови резултати на план Оптимум. Резултатите
се получават като от общите приходи от билети и карти се извадят текущите годишни разходи за
поддръжка на системата в размер на 4 161 129,00 лв. Текущите годишни разходи включват разходи
към оператора за пробега на превозните средства и други текущи разходи, които включват заплатите
на допълнително ангажираните служители в системата на нощния транспорт. Финансовият резултат
варира между годишна загуба от 1 501 129,00 лв. и годишна печалба от 6 478 871,00 лв.

План Максимум (60%)
План Максимум третира хипотетична ситуация, при която 60% от общия брой за една вечер
се осъществяват чрез системата за нощен транспорт.
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Таблица 10: Приходи от продажба на билети c цена 2 лв при план Максимум (60% от нощните пътувания)

Таблица 10 показва приходите от билети за една нощ и година при цена на билета от 2 лв.
Приходите за една нощ варират от 6 000 лв. до 24 000 лв. в зависимост от броя пътувания. Аналогично
са пресметнати приходите от билети за една година, варирайки от 2 190 000 лв. при най-ниското
натоварване и достигайки 8 769 000 лв. при високо натоварване.
Таблица 11: Приходи от продажба на билети и карти при план Максимум (60% от нощните пътувания)

Таблица 11 представлява матрица на приходите от билети и карти, при съответния брой
пътувания с нощен градски транспорт изчислени като приходи от билети на година, ако 50%
от пътуванията са с билет и годишните приходи от месечни добавки за нощен транспорт към
абонаментните карти. Приходите от билети и карти за 1 година, при план Максимум варират между
3 390 000,00 лв и 13 560 000,00 лв.
Таблица 12: Финансов резултат, план Максимум (общо приходи - текущи разходи)

Таблица 12 показва възможните крайни финансови резултати на план Максимум. Резултатите
се получават като от общите приходи от билети и карти се извадят текущите годишни разходи за
поддръжка на системата в размер на 4 161 129,00 лв. Текущите годишни разходи включват разходи
към оператора за пробега на превозните средства и други текущи разходи, които включват заплатите
на допълнително ангажираните служители в системата на нощния транспорт. Финансовият резултат
варира между годишна загуба от 771 129,00 лв. и годишна печалба от 9 398 871,00 лв.
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Най-реалистични сценарии
В самия край на анализа, разработен от Спаси София, представяме най-реалистичните
сценарии за експлоатация на системата за нощен транспорт. Това е план Оптимум, при който 40%
от пътуващите нощем използват системата за нощен градски транспорт. Разглеждаме Вариант 1 и
Вариант 2, при които общият брой нощни пътувания са съответно 10 000 и 20 000 пътника. Цената
на билета е 2,00 лв. Цената за месечната добавка към абонаментните карти за нощен градски
транспорт е 5,00 лв. Броят продадени добавки към картите е 30 000.
Вариант 1:
Общият брой пътувания на вечер е 10 000, от които 40% или 4 000 пътника използват
системата за нощен градски транспорт. От тях 50% или 2 000 пътника се возят с билет на цена от
2,00 лв., а останалите 50% или 2 000 пътника имат закупени добавки към абонаментните си карти
на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 3 260 000,00 лв., а разходите са 4 161 129,00 лв.
Крайният финансов резултат е 901 129,00 лв. загуба на годишна база, която следва да бъде покрита
от общински субсидии. Подчертаваме, че подобен негативен резултат представлява едва 1% от
общата субсидия, която ЦГМ получава всяка година, т.е. сумата е изцяло поносима и няма да окаже
съществено негативно влияние върху финансовите резултати на дружеството.
Вариант 2:
Общият брой пътувания на вечер е 20 000, от които 40% или 8 000 пътника използват
системата за нощен градски транспорт. От тях 50% или 4 000 пътника се возят с билет на цена
от 2,00 лв., а останалите 50% или 4 000 човека имат закупени добавки към абонаментните си
карти на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 4 720 000 лв., а разходите са 4 161 129,00 лв.
Крайният финансов резултат е 558 871,00 лв. печалба на годишна база, която може да се използва
за последващо подобрение и разширение на нощния транспорт на София.
Предвид че годишният бюджет на Столична община за 2018г. е в размер на 1,55 млрд. лв.,
цената за съществуването на система за нощен транспорт не е висока, а проектът е напълно
осъществим в рамките на финансовите възможности на Общината. Настоящият анализ е базиран на
консервативна оценка, че само 10% или общо 30 000 човека от притежателите на карти за градски
транспорт ще закупят месечна добавка за нощен транспорт на стойност от 5лв. Ако тази бройка се
повиши чрез адекватна реклама и кампания, системата ще може не само да се самоиздържа, но и
да генерира печалба, която да бъде инвестирана в подобряване и развитие на градския транспорт.
Таблица 13: Най-реалистични сценарии за експлоатация на системата за нощен транспорт
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Заключение
Както беше отбелязано в началото на настоящия проект за въвеждане на нощен транспорт
в София, поставената цел е София да намали сериозното си изоставане от добрите европейски
примери за градове фокусирани върху пешеходното движение и устойчивата мобилност, гордеещи
се с по-здрави, щастливи и богати жители. Практиката е доказала, че сегашното състояние на
градския транспорт на София, както и липсващата или необмислена политика на Общината по
отношение на неговото приоритизиране не представляват стимул за по-голямо му използване. Дори
напротив, последните данни показват, че ако някоя от представените форми на градски транспорт
в София обслужва повече пътници (напр. метрото), това е за сметка на намаление на обслужваните
пътници от другите форми на транспорт, а не за сметка на отказване на гражданите от използване
на личен автомобил. Между 2011г. и 2014г. има сериозен отлив на пътници от системата на градския
транспорт, въпреки откриването на втората линия на метрото през 2012г. и направените инвестиции
от стотици милиони евро. Тази тревожна тенденция е в категоричен разрез с всички препоръки на
световни експерти, вкл. и на арх. Ян Геел, за това какво представлява устойчивото градско развитие.
В допълнение трябва да се отбележи, че според изследвания на ЕК, София е в челните места на
градовете с най-голямо атмосферно и шумово замърсяване през нощните часове, като една от
причините за това е, че градският транспорт не предоставя никаква алтернатива на използването
на хиляди таксита и лични автомобили.
Фиг. 14: Основна препоръка от доклада на арх. Ян Геел “София: Публични пространства и обществен
живот”

През 2018 г. София остава последната европейска столица или град с население над 1
млн. души, в която няма нощен транспорт. Ние считаме, че аргументите, които се представят
в публичното пространство срещу въвеждането на тази услуга, са несъстоятелни. Неуспехът
на първия опит за въвеждане на нощен транспорт се дължи не на неприложимостта на подобна
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услуга при софийските условия, а заради поредица от грешки при въвеждането, експлоатацията и
промотирането на нощния транспорт, които подробно вече описахме в настоящия документ.
Прага - пример за успешен нощен транспорт с над 40 000 пътуващи на нощ
Прага, столицата на Чехия, по много неща прилича на София. Двата града имат
приблизително еднакъв брой жители, сходна големина и социалистическо минало. За
разлика от София, която през 2018 г. остава единствената столица в ЕС (заедно с
Талин) без нощен транспорт, то в Прага такъв се въвежда още през далечната 1932
г. когато в града тръгват 3 нощни автобусни линии. Те с годините непрестанно
се увеличават и днес градът може да предложи на жителите и гостите си
всеобхватна мрежа от общо 29 нощни линии. Гръбнакът на нощната услуга
представляват 9 трамвайни линии с интервал от 20 минути и 20 автобусни линии с
интервал между 20 и 30 минути. Тях допълват и нощни крайградски автобусни линии
и градски влакове с интервал от 60 минути.
Заради добрата общинска политика, само между 2012г. и 2016г. средното натоварване
на нощните трамваи е нараснало от 21 000 до над 30 000 пътници, а тенденцията
е за продължаващо нарастване*. Затова и интервалите им бяха намалени от 30 на
20 минути по всичките 9 линии. Най-натоварената линия - трамвай №54 всяка нощ
превозва средно по над 4 200 пътника, а със сходни цифри могат да се похвалят и
останалите линии. И резултатите от целенасочената политика на общината на
Прага не закъсняха - най-новите преброявания показват допълнително увеличение
на пътниците в нощните трамваи с 42%. Автобусният транспорт превозва
допълнителни 10 200 пътника, което прави над 40 000 пътувания всяка нощ.
С подобен потенциал разполага и София, стига отговорните лица в Столичната
община да го припознаят и развият. Въвеждането на нощен транспорт няма да
донесе само приходи за транспортния оператор - Центъра за градска мобилност,
но ще има положително отражение и върху местната икономика, туризма и
качеството на живота. Прага ни дава пример как се прави, ние просто трябва да го
приложим!
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Разработихме система, която оптимално да обслужва най-населените квартали чрез линии,
правещи връзки между най-важните и натоварени точки на нощна активност. С интервал от 30
минути и безплатен трансфер между линиите, в комбинация с иновативна и агресивна маркетингова
кампания за промоция на услугата, ние твърдим, че тя ще бъде успешна.
Oбръщаме се към всички, към които е адресирано това предложение, да вземат отговорно
решение с мисъл за жителите на София и бъдещето на града. Въвеждането на нощен транспорт
не е приумица, а задължителна, интегрална част от цялостната система на градския транспорт на
големите градове. Не допускайте сегашната, вредна за устойчивото развитие на града практика да
продължи да съществува. Въведете и подкрепете нощния транспорт на София!
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