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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Вело мобилност комбо  3 

ИН 2 Инфраструктура на обществения 

транспорт 

комбо  4 

ИН 3 Достъпност до обществен 

транспорт (СЦ9) 

комбо  3 

ИН 4 Улична мрежа комбо  4 

ИН 5 Интегрираност на пешеходната 

мрежа в близост до 

инфраструктурни делители 

единичен  1 

ИН 6 Гъстота на населението по РЗП единичен 9 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Вело мобилност 
● Тип 

комбо индикатор 

● Тежест 

3 

● Обосновка за комбо индикатора 

Комбинацията от дължина, гъстота и интегрираност са основните 

изисквания за развита и свързана веломрежа. Тази тежест е дадена заради 

потенциалът, който има велосипедния транспорт и нуждата да бъде 

развиван. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Обща дължина на вело мрежа (ГЕ), тежест 1 

ин 2 - Гъстота на веломрежата (ГЕ), тежест 2 

ин 3 - Дължина вело спрямо дължина ПУМ (ГЕ), тежест 3 

ин 4 - Интегрираност на веломрежата (ГЕ), тежест 4 

ин 5 - Дял обособена веломрежа (ГЕ), тежест 1 

 
● Обяснение 

ин 1 - Обща дължина на веломрежата (ГЕ) 

o Мерна единица - m 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение - Изчислява се на база на дължината на 

участъците от всички елементи на веломрежата, попадащи в буфер 

50 м от границата ГЕ елементи от веломрежата.  

o Обосновка/аргументация – Отчитайки елементи в непосредствена 

близост, но непопадащи в границите на ГЕ, се отчитат тези 

елементи, които са на границата между 2 ГЕ и съответно обслужват и 

двете. Ниската тежест е приета, защото абсолютната стойност не 

отчита размера на ГЕ. 

 

ин 2 - Гъстота на веломрежата (ГЕ) 

o Мерна единица - km/km2 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на 

веломрежата по ГЕ, както е изчислена за общата дължина на 

веломрежата, като тя се съотнася към реалната площ на ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Дава по-точна представа за наличността 

на веломрежата в рамките на ГЕ, отчитайки нейния размер. Тъй като е 

по-добър количествен измерител от чистата дължина на този 

индикатор, се дава по-висока тежест. 

 

ин 3 - Дължина вело спрямо дължина ПУМ (ГЕ) 

o Мерна единица - съотношение 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението между 

дължината на веломрежата спрямо общата дължина на ПУМ в рамките 

на всяка ГЕ, изчислени по методологията на предходните индикатори, 

т.е. всички елементи, попадащи в буфер 50 м от границата на ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва до каква степен 

придвижването с велосипед може да се счита за “конкурентно” на 

придвижването с автомобил на ниво ГЕ. Този индикатор отчита 

изградеността на веломрежата, като отчита и изградеността на 

ПУМ като по този начин отчита по-точно зони, където голям дял от 

инфраструктурата не е изграден. Тъй като велосипедът е средство 

за индивидуален транспорт и основният му конкурент в този смисъл е 

личният автомобил на този индикатор се дава висока тежест. Този 

индикатор може да се използва и за оценка на постигнатото, като за 

всяка ГЕ следва стремежът да бъде стойността на този индикатор да 

е близък до 1.  
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ин 4 - Интегрираност на веломрежата (ГЕ) 

o Мерна единица - km/km2 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – На база на гъстотата на веломрежата се 

прави вторична оценка на гъстотата на мрежите на съседните ГЕ. 

Гъстотите на мрежите в съседните ГЕ се умножават по коефициент 

и се сумират с основната гъстота.  

o Обосновка/аргументация – Така формиран този индикатор оценява 

освен гъстотата в рамките на ГЕ и свързаността в съседните ГЕ, 

което дава по-ясна представа за възможностите за придвижване с 

велосипед в зоната около изследваната ГЕ, съответно нейната 

интегрираност спрямо веломрежата. Този индикатор е с най-висока 

тежест, защото най-точно отразява зоните в града и съответно ГЕ, 

където велосипедната инфраструктура (не) предразполага към 

ежедневно използване на този вид транспорт. 

 

ин 5 - Дял обособена веломрежа (ГЕ) 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Изчислява се на база на дължината на 

веломрежата, съставена от обособени (безопасни и без изразен 

конфликт с пешеходци) алеи спрямо дължината на цялата веломрежа в 

буфер 50 м от границата ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Усещането за безопасност при 

придвижване е ключов фактор при избора на придвижване и е особено 

важен при движението с велосипед. По тази причина отчитането на 

безопасността е ключово за развитието на този вид транспорт. Има 

множество фактори, които влияят на безопасността и 

субективното усещане за безопасност, които за съжаление трудно 

могат да бъдат околичествени в този мащаб. Един от най-важните 

фактори е степента на сегрегация на транспортните потоци и в 

този смисъл отчитането на обособените елементи от веломрежата 

дава относително добра представа за нивото на безопасност на 

инфраструктурата. Тъй като не е пределно изчерпателен този 

индикатор се ползва с по-ниска тежест. 
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ИН 2 - Инфраструктура на обществения транспорт 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

4 

● Обосновка за комбо индикатора 

Скоростта на придвижване е един от най-важните фактори за избор на 

придвижване и заради това, за стимулиране на обществения транспорт 

основен индикатор е дължината на обособените бу ленти или трамвайни 

трасета.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета 

(ГЕ), тежест 1 

ин 2 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета 

спрямо дължина ПУМ (ГЕ), тежест 3 

ин 3 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета и 

метро спрямо дължина ПУМ (ГЕ), тежест 2 

ин 4 - Брой обслужващи наземни линии на МГТ (брой уникални линии на 

спирките в ГЕ), тежест 2 

ин 5 - Брой наземни спирки на МГТ спрямо площ в ГЕ (ГЕ), тежест 1 

 

● Обяснение 

ин 1 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета 
(ГЕ) 

o Мерна единица - km 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Изчислява се дължината на обособените 

трасета на наземния МГОТ в буфер 50 м от границата на ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва дължината на 

обособените трасета на обществения транспорт по ГЕ. Ниските му 

стойности потенциално индикират необходимост от изграждане или 

обособяване на такива трасета. Тежестта му е ниска, тъй като не 

може да отчете фактори на средата и размера на територията, към 

която се отнася. 

 

ин 2 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета 
спрямо дължина ПУМ (ГЕ) 

o Мерна единица - отношение 

o Вътрешна тежест - 3 
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o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението на дължината 

на обособените трасета на наземния МГОТ спрямо дължината на ПУМ в 

буфер 50 м от границата на ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Дава представа за степента на 

приоритизация на наземния МГОТ спрямо придвижването с личен 

автомобил. Тъй като това е основен фактор при избора на средство за 

придвижване е приет с висока тежест. 

 

ин 3 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета и 
метро спрямо дължина ПУМ (ГЕ) 

o Мерна единица - отношение 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението на дължината 

на обособените трасета на МГОТ, включително метрополитен, спрямо 

дължината на ПУМ в буфер 50 м от границата на ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Дава представа за степента на 

приоритизация на целия МГОТ спрямо транспорта с лични автомобили. 

Тъй като метрото е най-сложно за интеграция с останалите видове 

наземен транспорт и не би могло да е алтернатива за всички 

направления е приета по-ниска тежест от предходния индикатор. 

 

ин 4 - Брой обслужващи наземни линии на МГТ (брой уникални линии на 
спирките в ГЕ), тежест 

o Мерна единица - бр. 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Изчислява се броя уникални линии на 

наземния МГОТ, преминаващи през спирките в ГЕ. Дава косвена 

представа за броя възможни за директно достигане дестинации от 

съответната ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Дава косвена представа за броя възможни 

за директно достигане направления/дестинации от съответната ГЕ. 

Тази свързаност е важен фактор при избора на средство за 

придвижване и затова този индикатор има относително висока 

тежест. 

 

ин 5 - Брой наземни спирки на МГТ спрямо площ в ГЕ (ГЕ) 

o Мерна единица - бр./км2 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение – Изчислява се броя спирки на наземния МГОТ в 

рамките на ГЕ спрямо площта на ГЕ.  

o Обосновка/аргументация –  Този индикатор дава косвена представа за 

нивото на достъп до мрежата на МГОТ в рамките на ГЕ. Има 

относително ниска тежест понеже достъпът до спирка на МГОТ не 

винаги е гаранция за добра обслуженост, макар и да е важна 

предпоставка. 

 

ИН 3 - Достъпност до обществен транспорт (СЦ9) 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест  

3 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът представлява оценка на достъпа до спирки на обществения 

транспорт и има за цел да покаже ГЕ, чиято обслуженост от такива 

обекти е най-малка.. Той е важен елемент от мобилността на 

населението и жизнената среда в един град. В комбо индикатора има общо 

шест индикатора. Първите три индикатори се отнасят за  дял на 

населението с пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три 

различни разстояния 400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със 

скорост 4 км/час). Това позволява даването на по голяма тежест на 

достъпността до 400 м в сравнение с 800м. Същият метод е използван и 

за следващите три индикатора за дял на населението с пешеходен 

достъп до метро и бързи трамваи. При тях тежестите са малко по-

ниски, с което целим да покажем, че достъпът до целия градски 

транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест когато 

става въпрос за обособен релсов транспорт.  

 
● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 400 м (ГЕ), 

тежест 3 

ин 2 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 600 м (ГЕ), 

тежест 2 

ин 3 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 800 м (ГЕ), 

тежест 1 

ин 4 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи 

до 400 м (ГЕ), тежест 1 

ин 5 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи 

до 600 м (ГЕ), тежест 1,5 

ин 6 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи 

до 800 м (ГЕ), тежест 1 
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● Обяснение 

ин 1, ин 2, ин 3 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 400 м 
(ГЕ)/600/800 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

Ин 1 - 3 т. 

Ин 2 - 2т. 

Ин 3 - 1т. 

o Разяснение/определение (ин1/2/3) – Индикаторът представя делът на 

населението на ГЕ, попадащо на пешеходно разстояние в изохрон от 

400, 600 и 800м м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час) от 

спирка на наземния МГОТ и метрото спрямо цялото население на ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор нарежда ГЕ според 

пешеходния им достъп до наземен обществен транспорт и метро. 

Времето за пътуване е основен фактор при избора на средство за 

придвижване. Съответно колкото по-дълго е времето за достигане до 

спирката, толкова по-малък дял от населението е склонен да използва 

обществен транспорт. В случая по-голяма тежест е дадена на 

подиндикатора, определящ дела от населението на ГЕ, което има пряк 

достъп - 400 м или 6 мин. от спирка на обществения транспорт 

 

ин 4, ин 5, ин6 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи 
трамваи до 400/600/800 м (ГЕ) 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 

Ин 4 - 2 т. 

Ин 5 - 1.5 т. 

Ин 6 - 1 т. 

o Разяснение/определение – Индикаторът представя делът на 

населението на ГЕ, попадащо на пешеходно разстояние до 400/600/800 

м от спирка на бърз трамвай или метро спрямо цялото население на ГЕ. 

Като “бързи” трамваи тук са дефинирани тези с обособени, директни 

трасета, които правят връзка между големи зони с различни функции, 

най-вече ЦГЧ с периферията. Като такива са определени трасетата 

на трамвайни линии №5, №7, №22 В комбинация с останалите сходни 

индикатори дава представа колко добре е обслужено населението с 

МГОТ. 
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o Обосновка/аргументация – Този индикатор нарежда ГЕ според 

пешеходния им достъп до висококапацитетните системи на 

обществения транспорт, а именно обособени (бързи) трамваи и 

метро. Както и при предната група времето за пътуване е основен 

фактор при избора на средство за придвижване. Тази група индикатори 

се фокусира върху релсовия “гръбнак” на обществения транспорт, 

взимайки предвид относително по-високата му привлекателност за 

пътуващите.  По този начин се откроява по-доброто обслужване на 

зоните с достъп до такъв вид транспорт. И тук по-голяма тежест е 

дадена на подиндикатора, определящ дела от населението на ГЕ, което 

има пряк достъп - 400 м или 6 мин. от спирка на бърз трамвай или 

метро. 

 

ИН 4 - Улична мрежа 
● Тип  

комбо индикатор  

● Тежест 

4 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът представлява оценка на гъстотата на уличната мрежа и 

има за цел да покаже ГЕ, които имат недостатъчно изградена улична 

мрежа. Тя е важен елемент от мобилността на населението и жизнената 

среда в един град. Комбо индикатора включва общо два индикатора. С по 

голяма тежест е гъстота на първостепенната улична мрежа, тъй като 

тя се използва за връзка между отделните устройствени зони и е от 

общоградско значение, що се отнася до правилното функциониране на 

транспортните системи. На индикатора за гъстота на цялата улична 

мрежа е дадена по-ниска тежест, тъй като там се открояват и 

дефицитите във второстепенната улична мрежа. Тя има по-скоро 

локално значение и съответно влияе върху качеството на живот на 

относително по-малък дял от населението.   

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Гъстота на първостепенната улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ), 

тежест 3 

ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ), тежест 2 

 

● Обяснение 

ин 1 - Гъстота на първостепенната улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ) 

o Мерна единица - km/km2 



СЦ №13 - Методология за избор на зони за въздействие   |   10 

 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на 

ПУМ в рамките на буфер от 50м от границата на ГЕ като тя се 

съотнася към реалната площ на ГЕ. Минимална стойност за градовете 

е 2.5 км/км2; добра е 3-4 км/км2; отлична е 4-5 км/км2. 

o Обосновка/аргументация – Улиците от първостепенната улична 

мрежа образуват основната комуникационно-транспортна мрежа на 

урбанизираната територия. и свързват отделните устройствени 

зони. По-високата тежест, както е описано по-горе, е дадена заради 

общоградското ѝ значение. 

 

ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ) 

o Мерна единица - km/km2 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на 

цялата улична мрежа в рамките на буфер от 50м от границата на ГЕ 

като тя се съотнася към реалната площ на ГЕ. Минимална стойност за 

градовете е 2.5 км/км2; добра е 3-4 км/км2; отлична е 4-5 км/км2. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва гъстотата на 

цялата улична мрежа по ГЕ. Както е посочено по-горе заради по-скоро 

локалното значение на второстепенната улична мрежа тежестта му 

е по-ниска. 

 

ИН 5 - Интегрираност на пешеходната мрежа в близост до инфраструктурни 
делители 

● Тип 

единичен индикатор   

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Индикаторът се използва за необходимата цел поради факта, че София е 

“заобиколена”/”обградена” от различни инфраструктурни делители, 

които възпрепятстват нормалната пешеходна достъпност между 

централните и периферните зони, а понякога и между зони в ядрото на 

града.  

 

ИН 6 - Гъстота на населението по РЗП 
● Тип 

единичен индикатор   



СЦ №13 - Методология за избор на зони за въздействие   |   11 

 

● Тежест 

9 

● Обосновка за индикатора 

Гъстотата на населението дава тежест на ГЕ с по-голяма концентрация 

на население. Тъй като транспортната система обслужва основно зони с 

голяма интензивност на застрояване и функции е важно да се използва 

балансиращ фактор,  който да коригира кои намеси ще повлияят на най-

много хора. Като най-добър (но не перфектен) фактор е избрана именно 

гъстотата на население. 


