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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Град София е столица на България и основен икономически, транспортен и
образователен център на държавата. Към месец май 2015г. населението на общината по
данни на ГРАО е 1 431 876 души с тенденция на постоянно нарастване. Столичният
градски транспорт е важна част от националната транспортна система. В София са
представени всички видове транспорт без водния, 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 броят на
пътниците значително намаля, а интервалите на движение се увеличиха, допълнително
влошавайки качеството на услугата. През последните години Столична община
инвестира в подмяна на амортизираните превозни средства, но това не води 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 и значително повече средства се инвестират в подобряване
на условията и насърчаване движението на автомобили. Практика, противоречаща на
възприетите световни тенденции за градоустройство, целящи превръщането на
градовете в зелени и насочени към хората, с много и достъпни пешеходни зони, както и с
добре развит градски транспорт.
При създаването си в началото на 2015г. Спаси София си постави за цел да подпомогне
прилагането в София на отдавна доказани добри практики, стремейки се гореизложените
цели да станат реалност. В концепцията ни за подобряване на градския транспорт
присъства и въвеждането на нощен транспорт като задължителен елемент за всеки град,
чиито управници желаят да го развият като икономически, туристически и социален
център. В настоящия документ екипът на Спаси София ще представи основните
параметри на своя проект, както и финансово-икономически анализ на предложението.
Нашата цел е да подпомогнем Столична Община при въвеждането на нощен транспорт в
София, предоставяйки резултатите от нашите анализи и проучвания, включително
онлайн анкета за потребителските навици при нощните пътувания, както и нагласите за
използване на нощен транспорт.
Важно е да се отбележи, че транспортните проблеми, които системата на градския
транспорт решават са многобройни и акцентът върху тяхното развитие е задължителен.
Такива примери са:
●
●
●
●
●
●
●

Задръствания;
Недостатъчен брой на паркоместа;
Пътно-транспортни произшествия;
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;

Също така, екипът на Спаси София държи да подчертае, че столицата на България е
един от малкото останали европейски градове с население над 1 млн. души без нощен
транспорт. Всъщност на фиг.1 се вижда, че дори градове с по-малко население от
София, като например Скопие и Любляна, също 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
икономическото 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 София, ще бъде голямо. Освен подобрена мобилност през нощта,
нощният транспорт е многократно по-евтин от другите алтернативи в късните часове.
Отражение ще има и върху икономическата активност, защото ще позволи на
работниците на фирми с нетрадиционно работно време да не зависят от автомобил или
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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 оставили по-висок
разполагаем доход на жителите на града, а с това и тяхната консумация на други стоки и
услуги ще се повиши. Практиката в други европейки градове показва, че нощният
транспорт също така подпомага малкия и средния бизнес, който намира нови
възможности за икономическа дейност по протежение на линиите. 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
Столична Община.
В допълнение, заради пасивността на Общината що се касае до политиката на
управление на градския транспорт, работното му време 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 или ресторанти губят възможността да се приберат с градски транспорт.
2. АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 2008 Г. И 2009 Г. 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%, 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 Столична Община. Експериментът е преустановен след едва
няколко месеца.
През месец май 2009 г. отново за кратък период се прави плах опит за нощен транспорт в
София. Линиите са 3 (вж фиг.2 на стр.4), 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., без да се e
провела каквато и да е разяснителна кампания или да бъде направен навременен опит за
корекция на допуснатите грешки, които правеха системата неефективна и неудобна.
Следва кратък анализ на допуснатите грешки от предишното въвеждане на нощен
транспорт в София, които следва да бъдат избягвани в бъдеще, с цел успешно
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функциониране на подобна система, която да е от максимална полза за жителите и
гостите на столицата.

Фиг. 2: Схема на трите нощни линии въведени през 2009 година

●

Мрежа на линиите: Експлоатираните през 2009 г. линии са недостатъчни на
брой, което прави системата недостъпна за голяма част от жителите на града. Тя
не обхваща достатъчен брой жилищни територии, поради маршрутната схема,
целяща минимални екплоатационни разходи, за сметка на максимална
достъпност. Част от линиите минават по рядко населени територии, вместо по
паралелни булеварди, които обслужват много повече живущи в района (нaпр.
линия Б: Младост-Люлин се движи по бул. Сливница вместо по бул. Тодор
Александров или линии А и Б, които 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 през
периферните на центъра булеварди. Нашите проучвания показват, че строгият
център на София е най-търсената нощна дестинация, генерирайки около 70% от
целия очакван пътникопоток (Фиг. 3).
Нашето предложение: 7 линии, минаващи през всички основни точки на нощна
активност и обслужващи всички големи квартали.
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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”.

●

Централна трансферна спирка: Избраната за трансферна за експеримента
спирка Ректората не е най-удачното място за осигуряване на ефективно
прекачване. Тя се пада твърде периферна за 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
безопасен престой на колите и активно движение на пътници от един автобус до
друг.
Нашето предложение: Централна трансферна спирка да бъде пл. Св. Неделя,
който се намира в сърцето на града и на нощния живот, както и на място с помалко автомобилен трафик, за сметка на пешеходен такъв.

●

Интервали на движение: Нощното движение в големи градове като София е
интензивно и интервали на всеки кръгъл час са непрактично големи, особено в
комбинация със скромна мрежа от линии. За големи групи граждани така
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организиран нощен транспорт не е удобен и привлекателен, тъй като не може да
представлява реална алтернатива на такситата.
Нашето предложение: Двойно намаляване на интервала на движение до 30
минути, с изключение на линия Н7, свързваща пл. Св. Неделя и Летището, която
предвиждаме да се движи на интервал от 1 час. Интервал от 30 мин. на
останалите линии би стимулирал 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 първия експеримент с въвеждането на нощен транспорт,
колите 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: Организирането на разписанията на линиите да е такова,
че да синхронизира пристигането и заминаването им в петминутен трансферен
прозорец. В него пътниците ще могат спокойно и бързо да се прекачат на всяка от
линиите във всяко направление, като това прекачване предлагаме да се случва
без повторно таксуване и да е калкулирано в цената на билета за еднократно
пътуване в нощния транспорт.

●

Подвижен състав: Използваните в първия експеримент автобуси бяха крайно
неподходящи за целите на нощния транспорт. Линиите се обслужваха от стари
съчленени, шумни, неудобни, непривлекателни и енергоемки автобуси, с много поголям 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 къси, нови, модерни, привлекателни и
удобни за пътниците автобуси, които 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.

●

Информационна кампания: При предишното въвеждане на нощен транспорт не
бе проведена адекватна и достигаща критична маса пътници разяснителна
кампания, която да информира гражданите за услугите на новата система и да
промотира 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 така и не разбраха никога за
нейното съществуване.
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Нашето предложение: С цел популяризация на нощния транспорт е наложителна
активна и иновативна разяснителна рекламна кампания, която да се провежда
съвместно от страна на Столична Община, ЦГМ, студентските сдружения и
неправителствените граждански организации. Това решение не изисква голям
финансов ресурс, а по-скоро добра организация и мотивираност на участниците.
●

Табели, схеми и графици за движение по спирките и в интернет: При
първия експеримент наблюдавахме сериозно отсъствие на информация по
спирките или на официалната страница на ЦГМ. Липсваха табели на спирките,
които да дават информация за наличието на нощните линии, часовете в които се
движат, 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.)
Нашето предложение: Изготвяне на модерна визуална концепция, привличаща
вниманието на пътниците, която да се постави на всяка една спирка обслужвана от
нощните линии и която съдържа пълната информация, интересуваща 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 прецеденти
вече са наблюдавани с послания за коледните празници, денят на детето и др.

В заключение бихме искали да подкрепим горните доводи със скорошните думи на зам.
кмета по транспорта г-н Любомир Христов, който признава, 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 сега. Спаси София се ангажира да следи
прилагането на усвоеното знание в рамките на този проект.
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3. ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НОЩЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
Фиг. 4: Основни параметри на предложението за нощен градски транспорт

Брой линии
Предлагаме въвеждане на 7 нощни линии (обозначени като Н1-Н7), които обслужват
всички райони на София и двата терминала на летището. Шест от линиите са
диаметрални и свързват големите квартали на града с центъра, а последната линия (Н7)
е радиална и скоростна, тъй като се движи от Терминали 1 и 2 на Летище София до
централната трансферна спирка на пл. Св. Неделя, минавайки по Цариградско шосе.
Броят линии е силно оптимизиран с цел намаляване на разходите за системата без да се
намалява качеството на обслужване на гражданите. Сходни по големина на София
европейски столици имат десетки нощни линии.
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Фиг. 5: Схема на линиите на нощния транспорт

Работно време
Предлагаме работното време на нощния градски транспорт да е от 23.30ч. до 05.30ч.,
всеки ден в седмицата. Подобно работно време е обосновано от проведените
статистически проучвания за нуждите на пътуващите, графиците за движение на дневния
градски транспорт и опита на останалите европейски столици.
В проведено от Спаси София представително проучване за навиците на пътниците в
нощна София, в което взеха участие 6540 анкетирани, 92,1% или 6022 от тях завяват, че
им се налага да излизат след 23:30ч. От тях 24,3% или 1457 човека са служители с
работни смени в периода 23:30ч. - 05:00ч. Останалите 75,7% или 4533 анкетирани са
заявили, че нощните им излизания са с цел различна от работа.
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На въпроса “В кои дни от седмицата най-често пътувате след 23:30ч.” едва 4,7% от
анкетираните или общо 280 човека заявяват, че пътуват в делничните дни. 35,1% от
анкетираните или 2112 човека пътуват само през уикенда (вкл. и петък вечер). Цели
60,2% от анкетираните или 3621 човека са отговорили, че нощни пътувания им се налагат
както по време на уикендите, така и в делничните дни.
На въпроса “В кой период най-често се прибирате?”, 39,8% или 567 от нощните
работници са отговорили, че се прибират в интервала между 03:00ч. и 05:30ч., следвани
от прибиращите се в интервала след 05:30ч., които представляват 21,2% или 303 човека
от работниците. Другите нощни прибирания (с цел различна от работа) се осъществяват
най-често в периода 01:30ч. - 03:00ч.(46,3% или 2764 човека), следвани от прибиранията
в периода между 03:00ч. - 05:30ч. (39,8% или 2376 човека). Виж Фиг. 9 на стр. 15.
Изхождайки от тези данни, нашето предложение не поставя ограничения пред нощния
транспорт, що се отнася до дните за движение (делник или празник). Работното време и
интервалите на движение на всички линии на нощния транспорт трябва да бъдат еднакви
по всяко време (с изключение на Н7), независимо от деня или сезона на движение (т.нар.
тактов график). По този начин пътниците много по-лесно ще започнат да възприемат
мрежата като съществена и постоянна част от системата на градския транспорт. Това ще
доведе до значително повишаване на броя пътници, които я използват, в средносрочен и
дългосрочен план.
Интервали на движение
Предлагаме интервалът на движение на линиите от Н1 до Н6 да е 30 минути, всяка вечер
от годината. Интервалът на линия Н7 е 1 час заради нейната специфика и факта, че е
предвидена като експресна автобусна линия, която обслужва двата терминала на Летище
София.
Предложението ни се базира на статистически проучвания от нашата 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 характеристиките на София, а
именно ниските цени на таксиметровите услуги, огромният брой таксиметрови
автомобили в града и тяхната широка достъпност, както и сравнително малката площ на
града. Интервал на движение от 30 минути по линиите от Н1 до Н6 би увеличило
значително потенциалните ползватели на нощната услуга, както и би разширило 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. очакваме
движението да е основно в посока към центъра на София и кварталите с нощен живот
като Лозенец и Студентски град, докато след 01:30 ч. се очаква обратната тенденция:
пътуване в посока големите квартали на столицата и периферията на града.
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На база представените факти от изследването предлагаме нощният транспорт да има
еднакви интервали на движение през всички часове на нощта, както и през всичките дни
от седмицата, като при национални празници (Великден, Коледа, Нова година и др.) да
има възможност за сгъстен график на движение самостоятелно или в комбинация с
дневни линии на градския транспорт и метрото.
Централна трансферна спирка на площад Св. Неделя
Предлагаме площад Св. Неделя за трансферна спирка, на която да се осъществяват
прекачванията между линиите. Това решение е съобразено с концентрацията на нощна
активност в града и с градските пространства и възможности, които да гарантират
безпроблемно функциониране на системата. Тъй като пл. Св. Неделя се намира в
непосредствена близост до трансферната станция на метрото - Сердика, където хората
вече имат навик да се прекачват, очакваме, че пътниците бързо и лесно ще възприемат
мястото като трансферна спирка. Предложението обхваща обособяване на общо 6 броя
спирки на територията на пл. Св. Неделя и бул. Александър Стамболийски, групирани
така, че да позволяват максимално прост 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-удобен.
Фиг. 6: Схема на организацията на централната трансферна спирка на пл. Св. Неделя
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Цена на билета за нощен градски транспорт
Предлагаме решение за тарифиране, базирайки се на различни възможни сценарии при
определянето на ценовата политика. Нашата разработка включва възможността
периодичните карти за всички линии да важат и през нощта, след заплащане на добавка
за нощен транспорт при зареждането им в размер на 5 лв. С цел повишаване на
приходите, а с това и на шансовете нощният транспорт да е с по-добри финансови
показатели, предлагаме цената на билета за еднократно пътуване с нощен транспорт (с
включен безплатен трансфер в рамките на валидността на билета) да е 1,50 лева. Важно
е да се отбележи, че в системата на нощния транспорт трансферите в рамките на едно
пътуване са безплатни. Това на практика означава, че всеки гражданин, който иска да се
придвижи до всяка точка обхваната от мрежата на нощния градски транспорт, ще може
да го направи срещу един билет.
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 билети и карти 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 интерес, т.к. 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.
Фиг. 7: “Колко бихте платили за билет за нощен градски транспорт?”

От общо 6540 анкетирани, само 26,4% или 1720 човека намират цената от 1 лев за
приемлива. 32,8% или 2137 човека са отговорили, че за тях приемливата цена на билета
е 1,50 лева. Най-голямата група, която представлява 34,3% или 2232 човека, са
отговорили, че биха платили 2 лева за билет за нощния транспорт. За 4% от
анкетираните или 261 човека, цена по-висока от 2 лева е приемлива.
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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 лева. Цена от 1,50 или 2 лева е
неколкократно по-ниска от тази на конкурентния тип превоз. Втора много важна причина е
факта, че в цената на билета за 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 1,50 лева, цена напълно приемлива за всяка
категория граждани и гости на столицата.
Контрол по редовността на пътниците
Предвиждаме постоянен контрол във всяко превозно средство (общо 28 автобуса, които
ще обслужват нощните линии). Този разход няма да представлява голяма тежест защото
системата за нощен транспорт е сравнително малка, а същевременно ще гарантира
100% събираемост на билетите и редовността на пътниците. Контрольорите ще
отговарят, както за контрола по редовността, така и за продажбата на билети. Освен този
положителен ефект, въвеждането на подобна контролна система ще повиши сигурността
на пътниците и шофьорите в самите коли. Допълнителният наличен персонал също така
ще бъде от помощ за получаване на допълнителна информация за системата при
въпроси от страна на пътниците.
Линия Н7: Св. Неделя - Летище София (Терминали 1 и 2)
Предлагаме линия Н7 да осъществява скоростна връзка между двата терминала на
Летище София и центъра на града. Летището обслужва около 4 милиона пътници
годишно и работи на денонощен режим. През деня го обслужват автобусните линии 84 и
384, както и метро линия М2, чието работно време приключва съответно в 00:20ч., 22:55ч.
и 23:50ч. Особеностите на въздушния транспорт и мерките за сигурност 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 това предлагаме нощният транспорт да обслужва всички полети, които
кацат или излитат в периода между 23:30ч. и 06:30ч. Справка показва, че броят полети на
ден в рамките на този часови пояс варира между 12 и 15. Ако направим обоснованото
предположение, че във всеки полет има средно по 100 пътника, това прави между 1200 и
1500 потенциални ползватели на нощния транспорт, без да броим стотиците служители
на самото летище, както и близките логистични и бизнес обекти с нестандартно работно
време. Предлаганият интервал на движение по линията Н7 е 60 минути, като се
гарантира трансфер с всички останали нощни линии на спирка Св. Неделя напълно
безплатно и в рамките на 5 минути.
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Фиг. 8: Обслужване на Терминал 2 на Летище София в едно денонощие

4. АНАЛИЗ НА ДВЕТЕ ОСНОВНИ ГРУПИ ПОЛЗВАТЕЛИ
Нощни работници
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. 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 човека) или личен автомобил (16,3% или 238
човека). 23,8% или 348 човека от анкетираните нощни работници се придвижват пеша до
своята месторабота, а само 5,3% или 77 човека се възползват от организиран от
работодателя транспорт.
Нощни излизания
Най-търсените нощни дестинации при групата на излизащите с цел различна от работа
са центъра на София, следван от Студентски град и ж.к. Младост. Подобно
разпределение на търсенето е логично предвид сериозната концентрация на обекти от
нощния културен и развлекателен живот на града. Огромното мнозинство (95,0% или
5626 човека) от анкетираните в тази група заявяват, че излизат между 23:30ч. и 01:30ч, а
прибирането се разпределя сравнително равномерно между 01:30ч. - 03:00ч. (46,3% или
2764 човека) и 03:00ч. - 05:00ч. (39,8% или 2376 човека). Заради липсата на редовен
нощен транспорт, 58,1% от излизащите използват такси, 23,8% се придвижват пеша,
10,4% използват личния си автомобил и само 3,1% избират велосипед.
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Фиг. 9: Сравнителен анализ на двете групи ползватели на нощния транспорт
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5. АНАЛИЗ НА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ И КВАРТАЛИ
Проведеното от нас статистическо проучване е базирано на метода на отзовалите се и в
него се включиха 6540 човека. Сегментният анализ на транспортната обстановка на
кварталите 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. 10: Процентно разпределение на анкетираните помежду различните квартали на
София
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6. SWOT АНАЛИЗ
ПЛЮСОВЕ (S)

МИНУСИ (W)

● 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;
● Съществуващ автопарк за обслужване;
● Ниски експлоатационни разходи;
● Относително ниски инвестиции в
инфраструктура;
● Добро обслужване на основните нощни
пътникопотоци;
● Подобрена сигурност на пътуването
през нощта и по-малко ПТП-та;
● 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;
● Намаляване на автомобилния трафик
през нощта;
● Увеличаване на възможностите за
малкия и среден бизнес;
● По-голям разполагаем доход на
потребителите;
● Привличане на нови потребителски
групи към градския транспорт;
● Основа на кампания за популяризиране
на градския транспорт.

● Част от кварталите остават
необслужени;
● По-високи разходи за възнаграждения
за нощен труд;
● Слаба или липсваща координация
между ЦГМ и МВР;
● Липса на единен диспечерски център;
● Проблеми със сигурността на
пътниците и шофьорите;
● Цена на единичния билет по-висока от
дневния.
● Необходимост от постоянен контрол;
● Използване на съществуваща спирка в
центъра на града за трансфер, поради
липса на подходящ транспортен
терминал в този район;
● Необходимост от поставяне на
трансферната спирка на пункт за
информация и продажба на превозни
документи за нощния транспорт;

ВЪЗМОЖНОСТИ (O)

ОПАСНОСТИ (T)

● Тенденция за повишаване на
мобилността на гражданите;
● Нарастващ брой на (млади) туристи;
● Нарастващи разходи за използване на
личен автомобил;
● Нарастващи цени на таксиметрови
услуги.

● 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
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служители;
● Потенциален натиск от корпоративни
лобита;
● Неспазване на графиците за движение
ПЛЮСОВЕ (S)
●

Евтина алтернатива за придвижване през нощта: в момента в София не
съществува нощен обществен транспорт и гражданите са принудени да плащат
високи 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 (30мин. 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 ниската цена на таксиметровите превози и
сравнително малката територия на града. Адекватен интервал по линиите
означава обхващане на повече групи потенциални ползватели. Освен това
ежедневното обслужване на линиите ще направи системата по-видима за
потребителите, които ще могат да разчитат на нея в делничен и празничен ден.
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 центъра на нощна
активност в града, така и с физическите нужди на подвижния състав и нужното
удобство 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. Нощният транспорт въвежда нов вариант на
таксуването – с безплатно прекачване, за разлика от този в дневните линии, който
ощетява прекачващите се пътници. Този вариант е приет положително в нашата
анкета и се очаква чувствително да увеличи общия брой потенциални пътници,
както и атрактивността на системата. Финансовите загуби се покриват от
увеличената цена на билета спрямо дневния такъв.

●

Лесна координация, един оператор на линиите - “Столичен Автотранспорт”
ЕАД: предлаганото използване единствено на автобуси, и то тези на общинския
транспортен оператор, улеснява координацията между различните институции и
звена (каквато би се наложила между Столичен Електротранспорт ЕАД и
Метрополитен ЕАД, ако в схемата на нощния транспорт се използват трамваи,
тролейбуси или метро).
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●

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 значително в рамките на 2016 година, когато е
предвидено закупуването на нови 110 модерни и екологични единични автобуси.

●

Относително ниски инвестиции в инфраструктура: единствените фиксирани и
еднократни разходи, които са нужни за въвеждането на система от нощен градски
транспорт в София, са свързани с изграждането на малък брой нови спирконавеси
и спиркознаци там, където се разкриват спирки само на нощния транспорт, както и
ясното обозначаване на нощните линии и техните интервали по всички останали
спирки, които се обслужват от тях. Малки разходи ще се наложат за иновативна и
оригинална рекламна кампания популяризираща използването на нощния градски
транспорт, както и за контрол на редовността на пътниците (постоянни
контрольори в колите обслужващи линиите).

●

Добро обслужване на основните нощни пътникопотоци: предлаганите линии са
съобразени в максимална степен както с дневните навици на пътниците (линиите
Н1, Н2 и Н3 в огромната си част припокриват движението на съответните
метролинии), така и с нощните нужди на гражданите. Затова квартали 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.

●

Подобрена сигурност на пътуването през нощта и по-малко ПТП-та:
съществуването на атрактивна система за нощен транспорт ще даде стимул
гражданите да намалят използването на лични автомобили през нощта, често в
нетрезво състояние, което директно намалява опасностите от ПТП и инциденти.
Рискът от попадане на недисциплинирани, нелицензирани и/или нетрезви
таксиметрови шофьори ще бъде значително намален, с което се повишава
значително сигурността на гражданите. Същото се отнася и до общата сигурност
на придвижването в града. Тактовият график дава предвидимост на услугата,
което засилва значително степента на сигурност. С оглед профила на
потенциалните ползватели на услугата (18 – 65 г.), ползвайки услугата „Виртуални
табла“ на сайта на ЦГМ и електронните информационни спиркоуказатели, ще имат
информация точно кога ще пристигне превозното средство на нощния транспорт
на спирката. Въвеждането на нощен транспорт ще обслужи и групата от хора,
която в момента се прибира нощем пеша, защото не ползва по-скъпите
таксиметрови услуги, но може да си позволи да ползва нощен градски транспорт.
Това значително ще повиши тяхната сигурност, тъй като придвижването става
групово (в автобуса), а не по единично (на улицата).

●

Намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване: често игнориран
проблем на София е въздушното и шумово замърсяване на столицата през нощта.
Анализ на EUROSTAT сочи, че София е сред градовете с най-високи нива на шум
през нощта в целия Европейски съюз. Адекватна мярка срещу този опасен за
здравето проблем е въвеждането на 24-часов градски транспорт, който да намали
необходимостта от използване на автомобили в малките часове от денонощието.

●

Ясно, всеобхватно и ефективно представяне на услугата пред обществото:
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предлаганата стратегия се съобразява с всички нужди на гражданите и бизнеса,
както и с физическите или финансови ограничения на града. Услугата обхваща
най-гъсто населените квартали на София, лесна е за използване (“user-friendly”),
представена по атрактивен начин и фокусирана върху нуждите на много групи
потенциални клиенти. Тя представлява бърза, евтина и екологична алтернатива за
придвижване в повече от една четвърт от денонощието.
●

Повишена мобилност на гражданите: гарантирането на ефективна и ценово
приемлива 24-часова мобилност за гражданите на милионния град е важна
предпоставка за развитието на местната икономика и туризма, както и за
повишаване качеството на живот.

●

По-добро обслужване на работещите с нестандартно работно време: голям
проблем за гражданите на София представлява фактът, че обслужването на
дневните линии на градския транспорт в столицата приключва много рано (найчесто около 23:00ч.). Тъй като значителна част от населението е активно и след
този час, смятаме че въвеждането на нощен градски транспорт би улеснило
придвижването на големи групи работещи през нощта: служители от
ресторантьорския и хотелиерския бизнес, работещите в индустрията и в
културната сфера, както и всички служители на различни общински и държавни
служби с 24-часов работен режим.

●

Намаляване на автомобилния трафик през нощта: въвеждането на ефективен
нощен градски транспорт в София ще намали зависимостта от личните
автомобили, а в резултат ще намалеят замърсяването на въздуха и нивата на шум
в градската среда, както и ще се повиши качеството на живот в столицата.

●

Увеличаване на възможностите за малкия и средния бизнес: увеличаването
мобилността на населението и по-достъпната градска среда през всичките 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.

●

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 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 ГТ: 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 XXIви 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
предлагаме, няма да изисква големи финансови усилия от страна на Общината, за
да бъде адекватно брандирана и промотирана пред гражданите и може да
послужи като модел за една далеч по-обхватна 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 (виж фиг.5 на стр.8),
които не успяват да обслужат всички квартали на столицата. Въпреки това
системата е отворена за бъдещо развитие и при достатъчен интерес може да се
помисли за въвеждане на нови линии, както и удължаване на съществуващите.

●

По-високи разходи за възнаграждения за нощен труд: втората по големина
категория разходи (след средствата нужни за гориво) представляват разходите за
нощен труд на всички наети лица, които ще са 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, както и липса на единен
диспечерски център: 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 граждани и обслужващия персонал.

●

Проблеми със сигурността на пътници и шофьори: изключително важна
предпоставка за успешното създаване и 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. Предлаганото
решение е описано в горната точка.

●

Цена на единичния билет по-висока от дневния: Предлаганата от нас цена за
използване на нощния 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 населението относно
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цената на транспортните услуги. Въпреки това, резултатите от нашето онлайн
прочуване показват, че предлаганата от нас цена е приемлива, така че
негативният ефект от нея ще бъде силно ограничен. Освен това, цената на билета
не трябва да се съпоставя с тази на дневния транспорт, а с цената на
таксиметровите услуги, които за 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 от нощния транспорт от тази на дневния и
по-високата цена на билета, не създава пречка за реализацията на проекта.
● Използване на съществуваща спирка в центъра на града за трансфер, поради
липса на подходящ транспортен терминал в този район: Липсата на подходящ
транспортен терминал, който да осигурява прекачване почти без ходене и
независимост от атмосферните условия намалява привлекателността на проекта.
Въпреки това, трансферните спирки могат да се оборудват с подходяща
сигнализация, навеси и техника, които максимално да доближат условията до тези
в един транспортен терминал.
● Необходимост от поставяне на трансферната спирка на нощен пункт за
информация и продажба на превозни документи за нощния транспорт: Това се
явява отново като допълнителен разход за инфраструктура и заплата на
персонала, работещ в него, но ефектът ще е голям, тъй като ще подобри
значително качеството на обслужване на пътниците.
ВЪЗМОЖНОСТИ (O)
●

Нарастващ брой на (млади) туристи: бъдещето на София като атрактивна
туристическа дестинация зависи пряко от инфраструктурата, която предлага
градът на туристите. В последните години се наблюдава тенденция на нарастване
броя на чуждестранните туристи, особено на младите такива. Като най-мобилната
група, силно заинтересована от нощния културен живот и най-потърпевши от
нелоялни търговски практики, наблюдавани при някои от таксиметровите
шофьори, смятаме, че въвеждането на добре организиран нощен градски
транспорт ще улесни тяхното пребиваване в столицата на България 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 индиректни мерки,
особено в центъра, е неизбежно. Очакваме в следващите години цените на
таксиметровите превози да се повишат и затова 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.
Особено по-младите хора са по-чувствителни на тема устойчиво развитие и
транспорт, част от които е и нощният. Поради тази причина може да се очаква
нарастващ във времето пътникопоток и в тази насока.
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ОПАСНОСТИ (T)
●

Лош имидж на градския транспорт: заради незадоволителното качество на
услугата, предлагана от ЦГМ и транспортните оператори в София, 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: сериозен проблем при
такава ситуация е създаването на адекватна и атрактивна тарифна политика,
която да насърчава прекачването, вместо да го санкционира. Ключов компонент в
нашата стратегия е безплатното прекачване и затова предлагаме няколко
възможни решения: 1) поставяне на валидатори в автобусите, които ще обслужват
нощните линии и автомати за билети по основните спирки (като първоначална
стъпка към дълго отлаганото, а така необходимо, 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 на билетите; и 3) Комбинация
от първите две решения: автомати за билети по спирките и контрол в самите
превозни средства.

●

Недостатъчна популяризация и липса на адекватна маркетинг кампания: сред
основните причини за провала на опита за въвеждане на нощен транспорт преди
години беше липсващата комуникация с гражданите и слабото промотиране на
нововъведената услуга в града. Този недостатък може да се отстрани чрез
провеждане на иновативна кампания за привличане на вниманието на гражданите
чрез най-добрите световни практики 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
издигане на имиджа на градския транспорт в София и ще обърнем особено
внимание върху този проблем.

●

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.

●

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. Тази монополна позиция води до проблеми с нелицензираните
шофьори, спад на качеството на услугата и произвол за сметка на потребителите.
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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 не се различава от това
на дневния..

7. АНАЛИЗ ПОЛЗИ-РАЗХОДИ (Cost - Benefit Analysis)
Факторите, които задължително трябва да се взимат предвид при оценяването на
ползите и разходите за системите на нощен градски транспорт, включват 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 трябва да се
вземат предвид.
● 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 едно помасово и често използване на услугите на обществения транспорт. Тези мерки
намаляват задръстванията и увеличават 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, замърсяването и нуждите за паркиране в
градовете.
● Използването на обществения градски транспорт нараства при наличието на
добре организирани допълнителни системи, като добре осветени тротоари и
пътеки и надеждна и всеобхватна система за велосипедно движение в града.
Наличието на тази интегрирана система стимулира гражданите към по-голяма
физическа активност, допринасяйки за един по-здравословен и чист град.
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.
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Създава се ефектът “икономии от мащаба” - колкото повече пътници използват
градския транспорт, толкова повече пада себестойността на един билет за
транспортния оператор.
Намаляват се различните външни негативни влияния като рискът от катастрофи и
замърсяването на средата.

Съществуващите демографски и икономически тенденции доказват увеличаване нуждите
на населението от по-добър градски транспорт и от градско развитие базирано на
градския транспорт, намалявайки неговите разходи и увеличавайки неговите ползи:
●

●

●

●

Застаряващо население, нарастващи цени на горивата, разходите за
здравеопазване, урбанизация, навлизане на новите 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
Големината на града и гъстотата на населението в София вече е надминала
критичната граница на транспортните нужди и мобилността. 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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8. ФИНАНСОВИ ДАННИ
При разработването на проекта за въвеждане на нощен транспорт в София, екипът ни разработи 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 експлоатация на нощния транспорт в София при
множество различни сценарии.
Като изходна позиция при разработването на различните хипотези сме използвали общия брой нощни пътувания, който варира
между 2000 и 14 000 на вечер, както и различните възможни натоварвания на системата за нощен транспорт - 20%, 40% и 60% от
общия брой нощни пътувания. При направените изчисления за трите плана са използвани и различните комбинации между цена на
билет за нощно пътуване (1лв., 1,5лв. и 2лв), както и две месечни добавки за абонаментните карти за градски транспорт, съответно
3лв. и 5лв. Срещу тази добавка върху месечните или годишните карти за всички линии, пътниците ще могат да се възползват от
услугите и на нощния градски транспорт. Също така, разработката се базира на очакването ни, че 50% от пътуванията се
осъществяват с индивидуален билет, а останалите 50% - с абонаментни карти.
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Месечна добавка за нощен транспорт към абонаментните карти
Таблица 1: Годишни приходи от месечни добавки за нощен транспорт към абонаментните карти при цена от 3лв. и 5лв.

Предложеният проект за нощен транспорт предвижда въвеждане на месечна добавка към картите за всички градски линии. Въпреки,
че предоставяме информация за приходите при добавка от 3лв. и 5лв., смятаме, че по-адекватната цена, отразяваща реално
заплащането за услугата е 5лв. Това незначително допълнително заплащане дава възможност на притежателите на абонаментни
карти да се възползват неограничено от услугата нощен градски транспорт в рамките на 1 месец. Цената 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.
Твърдим, че при адекватна маркетингова стратегия от страна на Центъра за градска мобилност, при която възможността за
заплащане на тази добавка е широко рекламирана и популяризирана, това 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
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добавки, които биха могли да бъдат продадени, тя има значително, положително финансово отражение. Демографските групи, които
е логично масово 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 се увеличи и над 50 000.
Разходи
При изчисляването им, сме разделили разходите за нощния транспорт в три групи:
1. 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 и липса на
задръствания. Затова и цена от 3лв/км отговаря на нуждите и е в съответствие с приетите към момента методи за
начисляване на разходите на транспортните оператори.
2. 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 (контрольори, диспечери, координатори, обслужващ персонал в гаражите и т.н.). Считаме,
че ангажиране на 50 нови лица на средна заплата от 800 лв. ще бъде достатъчно за безпроблемното и ефективно
функциониране на системата за нощен транспорт.
3. 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 е от ключово значение всички сприкознаци по маршрутите да бъдат подходящо означени,
включвайки цялата необходима информация, касаеща го. Ще се наложи 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
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могат да бъдат - брошури, реклами в национални медии, реклами върху част от колите на градския транспорт, брандиране на
бюрата за издаване на абонаменти карти и т.н.

Разходи към оператора: 3 098 521,5 лв./год.
Други текущи разходи: 480 000 лв./год.
Общо годишни текущи разходи: 3 578 521,5 лв./год.
Първоначални разходи за изграждане и промотиране на системата: 200 000 лв.
Кратък събирателен финансов анализ
В самия край на анализа, разработен от Спаси София, представяме събирателна таблица, съдържаща най-реалистичните сценарии
за експлоатацията на системата за нощен транспорт. Общият брой нощни пътувания е 2000, 6000, 10 000 и 14 000, от които 40% се
възползват от услугите на системата за нощен градски транспорт. Предложената цена на билета е 1,5лв., която е оптимално
балансирана спрямо разходите за поддръжка на мрежата и особеностите на нощното придвижване. Цената за месечната добавка
към абонаментните карти за нощен градски транспорт е символична и на стойност 5лв. Броят продадени добавки е 30 000, което е
напълно реалистично в краткосрочен план. Единствената променлива категория в таблицата е броят нощни пътувания, в резултат
на която се получават общите годишни приходи.
Вариант 1: общият брой пътувания на вечер е 2000, от които 40% или 800 човека използват системата за нощен градски транспорт.
От тях 50% или 400 човека се возят с билет на цена от 1,5 лв., а останалите 50% или 400 човека имат закупени добавки към
абонаментните си карти на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 2 019 000 лв., а разходите са 3 578 521,5 лв. Крайният
финансов резултат е 1 559 521,5 лв. загуба на годишна база, която следва да бъде покрита от общински субсидии.
Вариант 2: общият брой пътувания на вечер е 6000, от които 40% или 2400 човека използват системата за нощен градски
транспорт. От тях 50% или 1200 човека се возят с билет на цена от 1,5 лв., а останалите 50% или 1200 човека имат закупени
добавки към абонаментните си карти на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 2 457 000 лв., а разходите са 3 578 521,5 лв.
Крайният финансов резултат е 1 121 521,5 лв. загуба на годишна база, която следва да бъде покрита от общински субсидии.
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Вариант 3: общият брой пътувания на вечер е 10 000, от които 40% или 4000 човека използват системата за нощен градски
транспорт. От тях 50% или 2000 човека се возят с билет на цена от 1,5 лв., а останалите 2000 човека имат закупени добавки към
абонаментните си карти на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 2 895 000 лв., а разходите са 3 578 521,5 лв. Крайният
резултат е 683 521,5 лв. загуба на годишна база, която следва да бъде покрита от общински субсидии.
Вариант 4: общият брой пътувания на вечер е 16 000, от които 40% или 6400 човека използват системата за нощен градски
транспорт. От тях 50% или 3200 човека се возят с билет на цена от 1,5 лв., а останалите 50% или 3200 човека имат закупени
добавки към абонаментните си карти на стойност 5лв. Приходите на годишна база са 3 333 000 лв., а разходите са 3 578 521,5 лв.
Крайният резултат е 245 521,5 лв. загуба на годишна база, която следва да бъде покрита от общински субсидии.
Като се има предвид фактът, че годишният бюджет на Столична община е в размер на почти 1,5 милиарда лева, цената за
съществуването на система за нощен транспорт не е висока, като проектът е напълно осъществим в рамките на финансовите
възможности на Общината. Също така, трябва да се има предвид че този анализ е базиран на сравнително консервативната 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 само с 10 000, приходите на годишно ниво се покачват с над 600 000лв., с
което нощният градски транспорт може да излезе и на печалба.
Таблица 2: Кратък събирателен финансов анализ
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както беше отбелязано в началото на настоящото писмено предложение за въвеждане на нощен транспорт в София, нашата
инициатива си е поставила за цел София да намали сериозното си изоставане от добрите европейски примери на градове базирани
върху пешеходното движение и гордеещи се с по-здрави, щастливи и богати жители. Практиката е доказала, че сегашното
състояние на градския транспорт на София, както и некоординираната и необмислена политика на Общината по отношение на
неговото приоритизиране не представляват стимул за по-голямо използване на публичния превоз. 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 заради отказване на гражданите от използване
на личен автомобил. Тази изключително вредна тенденция е в категоричен разрез с всички препоръки на световни експерти за това
какво представлява устойчивото развитие на един град. В допълнение трябва да се отбележи, че според изследвания на ЕК, София
е в челните места на градовете с най-голямо шумово замърсяване през нощните часове, като една от причините за това е, че
градският транспорт не е алтернатива на използването на хиляди таксита и лични автомобили.
През 2015 г. София остава една от малкото европейски столици и градове над 1 млн. души, които не предлагат услугата 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 услуга на
софийска територия и при софийски условия, а заради поредица от грешки при въвеждането, експлоатацията и промотирането на
нощния транспорт, които подробно описахме и обсъдихме. Намираме за нелогични и твърдения, че въвеждането отново на подобна
услуга ще струва минимум 6 млн. лв., стойност далеч от най-песимистичните ни прогнози.
В настоящото предложение 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 (с изключение на Н7 до Летище София)
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
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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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