
  

 

     ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ 

НА ЖИТЕЛИТЕ НА КВАРТАЛИТЕ 

ЛЮЛИН И ЦЕНТЪР В ГР. СОФИЯ 

КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

УСЛУГАТА СПОДЕЛЕНИ 

ВЕЛОСИПЕДИ („SHARED BIKES“) 

 
      

 

 



1. Характеристики на изследването 
 

Настоящото изследване се проведе в периода 25 октомври-22 ноември в кварталите Люлин и 

Център. В първия етап на проучването бяха проведени две фокус групи с целевите групи на 

изследването – лица, които живеят и/или работят в кварталите Люлин и Център. Фокус групите 

позволиха да бъде прецизиран инструментариумът на количественото изследване и да се 

изследват в дълбочина основните теми на проучването, поведението на гражданите на посочените 

квартали и интересът към използване на услугата „споделени велосипеди“.  

Във втория етап на проучването бяха използвани количествени методи на изследване чрез преки 

стандартизирани интервюта. Критерият за подбор на лицата беше да живеят и/или работят в един 

от двата квартала. За подбор на живеещите лица беше използвана квотна извадка, формирана по 

признаците възраст, пол и образование на лицата. Общият обем на интервюираните лица във всеки 

от кварталите в обхвата на изследването беше 650 респондента. По този начин двете извадки  

позволяваха детайлни разрези и очертаване на профилите на лицата дори и при малки дялове в 

генералната съвкупност. Изследването е представително за населението на възраст над 15 години, 

което живее или работи в районите Люлин и Център.  

2. Структура на извадките и профил на населението в столицата 
 

Възраст 
Население 
на София 

% от населението 

на София в 
отделните 

възрастови групи 

Структура 
население 

Люлин 

Структура 
на 

извадката 
за район 

Люлин 

Структура 
население 

Център 

Структура 
на 

извадката 
за район 

Център* 

15-17 28,303 2.6% 
3,8% 2.8% 3.3% 2.9% 

18-24 145,262 13.4% 
8,8% 12.2% 7.8% 16.2% 

25-29 102,983 9.5% 
10,0% 10.3% 9.1% 10.3% 

30-39 214,803 19.9% 
20,0% 23.7% 17.7% 18.7% 

40-54 235,440 21.8% 
23,8% 20.2% 22.0% 25.6% 

Над 55 353,342 32.8% 33,5% 30.8% 40% 27.3% 

*Извадката в район Център се отклонява от структурата на населението, тъй като изследваните 

единици са включвали и работещи в центъра лица (съгласно предварително дефинираните 
критерии), поради което имаме изтегляне на обхванатите към по-младите възрастови групи.  

 



Профил на изследваните лица 

 Люлин Център 

  Col % Col % 

 Ученик 1.8% 2.8% 
  Студент 2.4% 2.2% 

  Работник, квалифициран труд 16.1% 11.5% 

  Работник, неквалифициран труд 3.2% 4.5% 

  Служител, с ръководни функции 9.7% 13.8% 

  Служител, с изпълнителски функции 25.5% 19.4% 

  Квалифициран специалист (учител, лекар, адвокат, 
архитект и др.) 

9.2% 14.7% 

  Частен собственик 4.1% 4.7% 
  Безработен 3.2%   

  Домакиня 0.5% .9% 

  Пенсионер 24.3% 25.6% 

 

1. Транспортна свързаност в районите на провеждане на 

изследването 
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И двата изследвани квартала са добре обезпечени с разнообразен градски транспорт. На практика 

в близост до жилището на лицата има автобуси, трамваи, метро и тролеи. Мрежата от спирки също 

е задоволителна. Въпреки това, изследването регистрира определени дефицити в градския 

транспорт на изследваните райони, които са детайлно разгледани в следващите части.  

Спирки на какъв вид градски транспорт има 
в близост до вашето жилище? (на 
пешеходно разстояние до 10 мин.)  

Работят или живеят 
в Център 

Работят или живеят 
в Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 

  Автобус 81,0% 71,1% 

Метро 46,0% 39,8% 

Тролейбус 41,3% 56,6% 

Трамвай 48,4% 31,3% 

Няма близък транспорт около жилището 
ми 

  2,4% 

 

2. Използвани начини за придвижване в квартала  
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По какъв начин обикновено се придвижвате в 
квартала си (в района, в който живеете)?  

Работят или живеят в 
Център 

Работят или живеят в 
Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 
     

С автобус 29,4% 37,3% 

С тролейбус 12,7% 11,7% 

С трамвай 9,5% 8,4% 

С метро 17,5% 18,1% 

С личен автомобил 27,8% 47,0% 

Със скутер 0,8% 2,4% 

С велосипед 4,6% 3,9% 

С такси 2,2% 6,0% 

Ходя пеша 7,2% 7,0% 

 

Дори и в рамките на „квартала“ жителите често се придвижват с личен лек автомобил. Това 

поведение е характерно в по-висока степен в Люлин. Както ще видим по-късно причините за това 

са в определени аспекти от качеството на публичния транспорт, които влияят на навиците и 

предпочитанията на лицата. Останалите видове транспорт също се използват интензивно. 

Доколкото и двете включени в изследването територии (Център и Люлин) са много големи, 

придвижването в техните рамки пеш се използва рядко. Всеки трети използва личен автомобил за 

придвижване в рамките на квартала. Високата интензивност на използването на личен автомобил 

обаче показва, че има нужда от допълнително оптимизиране и подобряване на вътрешната 

свързаност на териториите в рамките на двата квартала. Интензивността на използване на лични 

автомобили е по-висока в Люлин и по-слаба в Центъра. Това допълнително показва, че голямата 

площ на Люлин не е обезпечена с добра вътрешно квартална свързаност, особено между отделните 

райони.  



3. Придвижване до работното място/училище/университет 

 

По какъв начин обикновено се 
придвижвате до работното си 
място/университета/училище?  

Работят или живеят в 
Център 

Работят или живеят 
в Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 

        

С автобус 29,5% 30,1% 

С тролейбус 12,7% 9,6% 

С трамвай 17,1% 8,4% 

С метро 34,0% 34,9% 

С личен автомобил 27,8% 45,8% 

С велосипед 4,7% 2,5% 

С такси 9,5% 7,2% 

Ходя пеша 36,2% 9,6% 

Ходя пеша и след това използвам градски 
транспорт 

20,0% 16,0% 

Друго 3,2% 2,4% 

Придвижването до работното място, училище или друго учебно заведение отново показват доста 

висока честота на използване на лични автомобили (всеки трети). Метрото тук излиза на преден 

план, тъй като и за двете територии то е основно транспортно средство и осигурява свързаността на 

2.5

1

4

10

10

16

18

24

30

32

34

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Друго (моля, посочете)

Със скутер

С велосипед

С тролейбус

С такси

С трамвай

Ходя пеша и след това използвам градски транспорт

Ходя пеша 

С автобус

С личен автомобил

С метро

По какъв начин обикновено се придвижвате до работното 
си място/университета/училище? 



двете зони с останалите територии на столицата. Метрото се използва по-интензивно от жителите 

на Люлин, а трамваите – по-често в Центъра. Живеещите и работещите в Центъра използват 

разнообразен транспорт, поради наличието на много различни транспортни връзки. Прави 

впечатление, че близо всеки пети е в ситуация да изминава част от разстоянието пеша и да 

комбинира с градски транспорт. Това допълнително подчертава, че има ниша за услугата 

„споделени велосипеди“, тъй като и транспортът вътре в изследваните зони, и този извън, изисква 

комбиниране на превозни средства или на ходене пеша с друг превоз.  

4. Оценка на градския транспорт в квартала 

 

Интересно е да отбележим, че около две пети от гражданите нямат удобна за тяхната дестинация 

спирка на градския транспорт в близост до дома си. 53% от гражданите са на разстояние под 5 

минути от спирка на градския транспорт, която им върши работа, но останалите трябва да 

изминават по-дълги разстояния. Важно е да отбележим, че въпросът не касае спирки на градския 

транспорт изобщо, а такава, от която лицата могат да вземат транспорт, който ги устройва. Т.е. не 
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говорим за липса на спирки изобщо, а за разположение на търсените линии и превозни средства в 

близост до лицата, които искат да ги използват.  

Както виждаме от следващата графика над 40% от изследваните лица пътуват до 

работа/училище/университет над 30 минути. По-дълго пътуват лицата, които се прекачват и тези, 

които се придвижват пеша до спирката си на по-голямо разстояние. Макар и за много от 

европейските градове дългото пътуване до работа да е практика, би могла да се направи известна 

оптимизация, която да съкрати времето за пътуване до работа/училище/университет. 

Това, което допълнително удължава времето за придвижване е прекачването между повече от 

едно превозно средство.  

Продължителността на пътуване на жителите на Люлин е по-висока от тази на работещите или 

живеещите в Центъра. Повече от половината жители на Люлин пътуват над 30 минути, за да стигнат 

до работа или учебно заведение. И двете групи в еднаква степен се налага да се прекачват на 

различен транспорт  

 

2.7

4.2

4.2

13.7

19.7

39.0

16.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Не мога да преценя

Над 60 мин.

51-60 мин.

41-50 мин.

31-40 мин.

16-30 мин.

до 15 мин.

Колко време обичайно ви отнема пътуването от дома до 
работното ви място/университет/училище?



  Работят или живеят в 
Център 

Работят или 
живеят в Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 

Колко време обичайно ви 
отнема пътуването от дома 
до работното ви 
място/университет/училище? 

Без отговор 6,3% 6,0% 

до 15 мин. 13,5% 13,3% 

16-30 мин 40,5% 27,7% 

31-40 мин. 23,8% 25,3% 

41-50 мин. 7,9% 8,4% 

51-60 мин. 4,0% 7,2% 

Над 60 мин. 2,4% 9,6% 

Не мога да преценя 1,6% 2,4% 

 

 
 

Колко време ви отнема да стигнете до удобна спирка на градски 
транспорт?  
Под 5 минути 6 - 10 минути 11-15 мин. 16-20 мин.  
Row % Row % Row % Row % 

Колко време обичайно ви отнема пътуването от дома до работното ви 
място/университет/училище? 

до 15 мин. 62.5 33.3   4.2 

16-30 мин 70.2 28.1 1.8   

31-40 мин. 40.0 50.0 10.0   

41-50 мин. 35.0 50.0 10.0 5.0 

51-60 мин.   66.7 33.3   

Над 60 мин. 33.3 50.0   16.7 

 

Все пак, в количествен аспект, това, което генерира по-голямо натрупване в продължителността на 

придвижване, е смяната на повече от едно превозно средство, а не времето за достигане до удобна 

спирка.  



 

  Работят или 
живеят в Център 

Работят или живеят в Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 

Налага ли ви се да се прекачвате/да 
сменяте повече от едно превозно 
средство? 

      

Да 38,1% 39,0% 

Не 61,9% 61,0% 

 

Налага ли ви се да се прекачвате/да сменяте повече от едно превозно средство?  
Да Не  
Row % Row % 

Колко време обичайно ви отнема пътуването от дома до работното ви 
място/университет/училище? 

до 15 мин. 4.2 95.8 

16-30 мин 28.1 71.9 

31-40 мин. 66.7 33.3 

41-50 мин. 75.0 25.0 

51-60 мин. 50.0 50.0 

Над 60 мин. 83.3 16.7 
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Сред факторите, които водят до неудовлетвореност от градския транспорт в изследваните зони са 

недостатъчния брой превозни средства в пиковите часове, недоброто състояние на превозните 

средства, нередовността на транспорта и неспазване на разписанието. Тези проблеми  са 

характерни и за двете изследвани територии. За част от жителите на изследваните територии  

проблем е и липсата на метро, тъй като и в двете зони все още покритието със станции на метрото 

не е достатъчно. И в района Център, и в Люлин, само част от териториите са обезпечени с метро. 

Както виждаме от данните едва 20% от лицата не посочват проблеми на транспорта в зоната, в 

която живеят.  

  Работят или живеят в 
Център 

Работят или живеят в 
Люлин 

Център Люлин 

Col % Col % 

Колко време 
ви отнема да 
стигнете до 
удобна спирка 
на градски 
транспорт? 

Не мога да преценя 6,3% 4,8% 

Под 5 минути 53,2% 45,8% 

6 - 10 минути 31,7% 30,1% 

11-15 мин. 5,6% 7,2% 

16-20 мин. 3,2% 12,0% 
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 Какви са основните проблеми/недостатъци 
на градския  транспорт във вашия квартал? 

Работят или живеят в 
Център 

Работят или 
живеят в Люлин 

Център Люлин 

Col % Col %  

   

Липса на метро 19,8% 10,8% 

Липса на метро до всички части на 
квартала 

11,1% 28,9% 

Отдалеченост на спирките на градски 
транспорт от дома ми 

6,3% 8,4% 

Разписанието на градския транспорт не се 
спазва/има закъснен 

23,0% 18,1% 

Нередовен транспорт 17,5% 13,3% 

Не добро състояние на превозните 
средства 

24,6% 28,9% 

Недостатъчен брой превозни средства в 
пиковите часове 

35,2% 22,9% 

Няма никакъв транспорт в близост до 
дома ми 

1,6%   

Друго 9,5% 8,4% 

Няма проблеми в транспорта в моя 
квартал 

25,6% 16,9% 

 

5. Използване на велосипед като средство за придвижване 
Към момента окол 10% от лицата в изследваните територии използват велосипед като средство за 

придвижване. Интензивността, с която лицата използват велосипеди обаче е доста различна. 

Можем да очертаем две групи, в зависимост от честотата, с която използват велосипеди – първата 

са активно ползващите велосипеди (всеки ден (0,9%) или 2-3 пъти седмично (1,8%)) – общо около 

2,7% (приблизително тази група е в рамките на 2400-2500 човека). Втората група, на инцидентно 

използващите велосипеди е в рамките на около 7%. Те използват велосипеди по-рядко или когато 

метеорологичните условия го позволяват. Често, втората група използва велосипеди за 

развлечение, а не толкова за придвижване. По профил това са хора предимно на възраст между 20 

и 45 години. При по-високите възрастови групи, доколкото има велосипедисти, това са мъжете.  
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Практиките на използване на велосипеди за придвижване в двата изследвани района показват, че 

към момента потенциалът за използване на услугата е в рамките на приблизително 2400-2500 души. 

Това е максимално оптимистичната прогноза, предвид очертаните фактори, които възпират лицата, 

посочени в следващия раздел.   

6. Мотиви за неизползване на велосипед за придвижване в града 
Сред мотивите, които възпират гражданите, освен липсата на велосипед, (което е преодолимо 

препятствие и е заложено в същината на проекта на тестваната услуга „споделени велосипеди) са 

липсата на велоалеи и липсата на съпричастност от шофьорите на МПС на пътя. Разбира се, част от 

възпиращите фактори са свързани с възрастта и здравословното състояние на лицата, неумение да 

карат велосипед, предпочитания към други начини за придвижване и пр. (Тези мнения се  споделят 

в по-голяма степен сред по-възрастното население). Сред ключовите възпиращи фактори, които 

биха могли да повлияят на използването на услугата „споделени велосипеди“ са тези, които 

произтичат от средата – липсата на велоалеи и културата на останалите участници в 

движението  и потенциалните рискове от конфликти или инциденти.   
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7. Интерес към потенциалната система за споделени велосипеди 
Интересът към потенциалната система за споделени велосипеди отразява приблизително дела на 

хората, които към момента използват велосипеди, плюс допълнително около 6% лица, които биха 

изпробвали или биха използвали услугата от време на време. Разбира се това е максимално 

широката група, която би проявила интерес, като само малка част от тази група би използвала 

системата редовно. На база на предварителни оценки от настоящото проучване, лицата, 

които биха използвали системата всеки ден или поне веднъж седмично са около 4% от 

живеещите и работещите в двете територии. Като делът на използващите всеки ден ще е 

в рамките на около 1%, а останалите 3% ще са спорадично използващи услугата (с 

интензивност няколко пъти в седмицата или по-рядко).  

Не малка част от жителите и работещите в изследваните зони биха използвали системата 

за спорт и развлечение (по изключение), а не за ежедневно придвижване. Тази група е 

приблизително около 5-6%.  
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Ако в София бъде реализирана система за споделени велосипеди, бихте ли се възползвали от 

нея? 
 

Люлин Център 

Да 15.5 16.1 

Колебая се 17.2 31.3 

Не 67.2 52.6 

 

 

 ПРОФИЛ НА 
ВСИЧКИ 

ПРОФИЛ НА 
ЛИЦАТА, КОИТО 

БИХА ИЗПОЛЗВАЛИ 
УСЛУГАТА 

 Люлин Център   

  Col % Col %   

 Ученик 1.8% 2.8% 1.6 1.6 

  Студент 2.4% 2.2% 6.7 8.0 

  Работник, 
квалифициран труд 

16.1% 11.5% 
14.7 16.1 

  Работник, 
неквалифициран труд 

3.2% 4.5% 
5.6 4.8 

  Служител, с 
ръководни функции 

9.7% 13.8% 
11.1 12.9 

  Служител, с 
изпълнителски 
функции 

25.5% 19.4% 

38.9 32.3 

  Квалифициран 
специалист (учител, 
лекар, адвокат, 
архитект и др.) 

9.2% 14.7% 

3.7 12.4 

  Частен собственик 4.1% 4.7% 6.8 10.4 

  Безработен 3.2%       

  Домакиня 0.5% .9% 5.6 1.6 

  Пенсионер 24.3% 25.6% 5.6   

 

 



 ПРОФИЛ НА ЛИЦАТА, КОИТО БИХА ИЗПОЛЗВАЛИ 

УСЛУГАТА 

Люлин Център 

Col % Col % 

Какво е Вашето 

семейно 

положение: 

Неженен/Неомъжена 38.9% 56.5% 

Семеен/Семейна 38.9% 21.0% 

Съжителство на семейни начала 5.6% 17.7% 

Разведен/а 11.1% 4.8% 

Вдовец/Вдовица 5.6%   

Какъв е Вашият 

личен месечен 

доход? 

До 320 лева 5.6% 4.8% 

От 321 до 510 лева   6.5% 

От 511 до 899 лева 16.7% 9.7% 

От 900 до 1199 лева 22.2% 16.1% 

От 1200 до 1499 лева 11.1% 17.7% 

От 1500 до 1999 лева 11.1% 14.5% 

От 2000 до 2999 лева 16.7% 12.9% 

Над 3000 лв. 5.6% 12.9% 

Не зная / Не мога да преценя 11.1% 4.8% 

 



8. Причини за липса на интерес 

 

Основните причини, които възпират гражданите и влияят на интереса към системата са същите, 

които жителите на двата квартала посочват като причини да не използват велосипеди в своето 

ежедневие. Главно това са липсата на велоалеи, лошата инфраструктура и съществуващите 

опасности. Голямото разстояние до работното място, физическото усилие и изпотяването при 

интензивно каране също са възпиращи фактори. Ето защо, след внедряване, системата трябва да 

бъде популяризирана не толкова като система за придвижване в целия град, колкото като удобна 

система за достигане до спирка на градския транспорт или други близки точки в двете зони.  

Въпреки ниската готовност за използване, като цяло нагласите към изграждането на система за 

споделени велосипеди са положителни и жителите и работещите в двата квартала са любопитни 

към нейното изграждане и подкрепят инициативата, макар и да изразяват скептицизъм за нейното 

функциониране и препятствията, които съществуват пред нейното използване.  
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9. Фактори, които биха повлияли на интереса към услугата 

споделени велосипеди 

 

Сред факторите, които биха повлияли положително на използването на системата са на първо място 

очакванията цената да е достъпна, услугата да се използва лесно, а местата с велостойки да са 

разположени удобно. За гражданите също така е много важно да могат да заплащат лесно услугата, 

да оптимизират разходите си за транспорт и да имат бързина на придвижване. Силно мотивиращи 

за гражданите са положителните ефекти от такава система върху околната среда и върху трафика 

във включените в изследването територии.   
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11.Нагласи към отделни елементи от услугата „споделени 

велосипеди“ 

 
 

За момента гражданите по-скоро искат да има и електрически, и механични велосипеди. Все пак, 

ако разгледаме отговорите между двете алтернативи, предпочитанията към механични 

надделяват. Този обаче по-скоро технически въпрос не влияе пряко на нагласите и мотивацията за 

използване на системата, нито на вероятността за реалното й използване.  

Други, важни за интервюираните лица екстри, са допълнителна кошница или багажник (53%), 

възможност за придвижване на дете (27%), държач за телефон (25%).  

Около 40% от лицата, които проявяват интерес към системата, са склонни да изминат максимално 

до 4 минути, за да достигнат до стоянка за велосипеди. Въпреки, че тази преценка беше трудна на 

интервюираните, можем да кажем, че планираното към момента разположение на велостоянките 

би удовлетворило ползвателите и съответства на регистрираните към момента нагласи.  
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Преобладаващата част от лицата предпочитат да се придвижва на кратки разстояния (51%). Малко 

по-малка част биха използвали системата от споделени велосипеди, за да се придвижват до 

работното си място. Важно е да отбележим, че сред ползвателите, които проявяват интерес към 

системата са и лица, които биха я използвали за развлечение, за спорт и разходка, както и за 

пазаруване в квартала.  

Профилът на лицата, които проявяват интерес към системата е: млади и средни възрастови групи 

(18-45 г.), със среден социален и икономически статус, активни (работещи, учащи). Сред по-малките 

(15-17 г. ) нагласите са по-слаби, а сред възрастните (над 65 г.) интересът към системата също спада 

и доколкото го има, е сред възрастните мъже, но не и сред жените.  

Интересът за използване на системата за превозване на деца, или за взимане на велосипед и за 

детето, е висок. Това е разбираемо, тъй като възрастовите групи, които най-силно проявяват 

интерес към услугата „споделени велосипеди“ са именно тези, които в този период на живота си 

имат деца (групата във възрастовия интервал между 18-45 г.). Все пак, част от родителите се 

страхуват и не биха возили децата си.  
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Интересът към цветовете, макар и периферен спрямо услугата въпрос, показва, че предпочитанията 

са към по-ярки и топли цветове – зелен, оранжев, жълт. Подкрепата за червен цвят е много ниска.  

12. Методи на плащане 
Както посочихме, за потенциалните потребители е много важно услугата да може да се заплаща 

лесно и удобно. Ето защо, предпочитанията са към приложение за мобилно устройство чрез 

което да се правят плащанията. Това напълно съответства на профила на целевата група, която 

се очертава да бъдат потенциалните ползватели – млади, активни жители или работещи в двете 

зони, които търсят в услугата бързина и удобство, в това число и намаляване на разходите за 

транспорт.  
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13. Изводи и препоръки 
Към момента изследването показва, че системата за споделени велосипеди има потенциал, като 

планираният капацитет съответства, дори леко надхвърля регистрирания към момента интерес, 

което показва, че системата е добре разчетена. Тестваната услуга среща висока степен на подкрепа 

и интерес сред жителите и работещите в двете зони в обхвата на изследването. Макар и интересът 

и подкрепата да са високи, все пак е налице скептицизъм, който е свързан със средата – липсата на 

велоалеи, липсата на подходяща инфраструктура и проблеми с безопасността.  

Разгръщането на пълния потенциал на услугата можем да очакваме в по-дълъг период от време 

като преобладаващата част от проявилите интерес лица първоначално ще я използват по-скоро 

експериментално, спорадично и с цел развлечение и спорт, а не като средство за придвижване.  

Независимо от резервите за лично ползване и слабата готовност за промяна на индивидуалното 

поведение, като цяло идеята е широко подкрепена и би могла да се развие съпътствана от 

благоприятни обществени нагласи, които обаче ще бъдат съпроводени с очаквания за промяна на 

инфраструктурата и ще бъдат потопени в силни критики към нейното актуално състояние.  


